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নল-দময়ন্তী | 
নল। স্বকণে স্ুনিলে প্রিয়ে কনিগ্স্ত 

আঁম-- 

মোর সনে কেন আর রবে 

মাও প্রিয়ে মভাগারে ছেড়ে যাও । 

মরি! বিমলিনী 

শুণায়েছে সন্ণ-নলিনী-_ 

অভাগিনি ! কেন অভাগ|রে বরেছিলে। 



দম। 

নল) 

দন। 

| ত্স 
রি ঘা 

€ ২ ) 

আমি পাঁপাচার.- 

দেবকার্য্য না করি উদ্ধার, 

আহ! সরল! ললন।-_ 

আমি তব হুঃখের কারণ। 

নাথ কি বল কি বল 

চল ঠৌহে বাই বিদর্ভ নগরে, 

আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর । 

প্ররিয়ে ! বুঝ নাঃ সরল! তুমি, 

কলিগ্রস্ত আমি. 

সে আদর এ সংসারে নাহি আর, 

সাধে কি হে ছেড়ে যেতে চাই 
বন দেখে অস্তুর শুখাই । 

পরিয়ে ! তুনি কুস্থুন ভিনিয়। কোমল: 

ভেলি ! যুখপদন্ন মলিন “হানার, 

ভাবনে ন; হয় সণ আর । 

কলির ছলনে আম্মহহা। উঠে মনে! 

প্রাণনাগ বাচা? আগার, 

একি কথা বল প্রন! 

(কত্দান। কেদোন। পরিয়ে 

সতক করেছে কলি, 

পাপে মন নাহি দিব মার । 

দুর্দাত আমায় লোভে মাইতে চান । 

অক্ষ-নুদ্ধে লোভে না ফিবিন্ু ; 

লোভে পক্ষি মাশে গেল বাস 



দম। 

নল। 

( ও ) 
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শাস্তি-আশ-মাত্ম-বিসর্জন 

কদাচন করিব ন' প্রাংণশ্বরী ৷ 

কহি সত্য করি-_ 

জান ভুমি সত্য মম নাহি টলে। 

প্ররিয়ে ! ক্লাস্ত দোভে অতিশয় 

সে করি শ্রম দুল: 

(স্বগত ) শছ্কা। তয় 

রাজ! যদি হেড্ডে ধায়; 

আহ একবাসে -কননে যাইবে £ 

নয়ন মেলিতে নারি 

উভয়ের শয়ন ) 

এই ত সবয় অ্ভুন প্রার-_ 

হয়ে এ শব্যভা চন্দ্রাণনী । 

“বাও 5 লে” কে আনারে বলে 

এক বন্দে 'কমনে পালাব। 

ন|ন। ছড়ে যার ; - 

দনয়ন্তী "কাপা যাবে আমা সনে। 

চলে গলে চানাবেন। হরে 

যাবে সতী বিদভনগবে। 

সবি প্রাণের -প্রয়সী-- 

পূর্ণ শশা বরাতে 

বিবসন “কহনে পালাব। 

( পার্ে অস্ত দেখিয়। ) 

একি ! খড্গা হেথা এলে। কোথা হতে । 
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এও মায়া--হোক মায়া 

করি নিজ কার্ষ্যেদ্ধবার ( বসনচ্ছেদ ) 

এই তে! ছেদ্দিনু বাস, 

মম অদর্শনে-_ 
পতিপ্রাণ। বাঁচিবে কি প্রাণে । 

চক্রাননে ! ক্ষমা কর অধমেরে, 

সুদিন উদয় যি কতু হয়-_. 

প্রিয়তমে ! দেখ! হবে ; 

নহে এই শেষ দেখা-_ 

ছিঃ ছিং আমি কি নিদ্দয়-_ 

আমি বিনে যে কু ন। জানে, 
এক! রেখে হুর্গম কাননে 

কোন প্রাণে যাব চলি। 

হায় ' কেবেন রেবলে 

“ এসে, এসো. নিলম্বে জাগিবে বালা---৮। 

ঘাই প্রিয়ে যাই ৮ 

(দখ. দেখ, যা.ভিক “দবতা, 

সতী এক। বন মাঝে _ 

হে মধুনুদন ! 

শ্রীচরণ অভাগীশ্ে দিও) 

আহা, ছুঃখিনীর কেহ আর নাই ! 
দেখ, দেখ, করতে করুণা 

অবলা ললনা, 
আম! বিনা হবে উন্মা্িনী, 



(ফিরিয়া 
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"সি পি সপ জি জি সপ সপ “সই পা পি 

চিন্তামণি! নিকপায়ে দিও হে আশ্য় 
আর কেহ নাই-_ | 

শ্রীচরণে পত্রী সঁপে যাই, 
দয়! কর দয়াময় ! 

আসি প্রিয়, মাগি হে বিদার, 
প্রাণ কাদে, চলে যেতে নারি, 

সাধে কিহে ফিরি। 

দেখে যাই, দেখে যাই, অশাখি ভরে, 
আভা 

দনয়স্তী ধলাঁয় লুটায়-__ 

এ দশায় কেমনে ফিরিয়। যাব। 

না, না_সকুমারী রাজার কিয়ারী _ 
কষ্ট পাবে ফোর সনে. 

যাই দূর বনে, নহে জনক ভবনে, 
প্রিয়! মম না কিরিনে, 
অনাথিনী জ্দ্ধবাস এ কানন হাঝে 
দেখে রেখো, দীন না | 
বাই যাই পলাইয়। | 

৯৯১০৩ ৩৬ 
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শাছিশীশি পসরা শা পিপি পন ৩ সত ওসি আস” এস এরি এসি লিও টিসইজা্ইজি হজ এ পিস ৯ বর ভা রত ৩ জজ কত সপ জপ তত সতত 5» আশ কও রব শট 

রী 

শ্রমর । 

র1সবিহারী, রোভিণী ও গোবিন্দলাল। 

রাসবিহারী । ইত! এত দেরী হচ্ছে কেন। এখনও আঁলছে না 
কেন ? এ বে কে আসছে? একটু সাড়া নি-_কেগা? 

রোভিণী। তুমি কেগা ? 
রাঁবিহাঁরী । আমি রাসবিহারী গে। ! 

'রোভিণী। আমি রোহিণী ! 
রাসনিহারী । এত দেরী হলো যে 

রোহিণী। একটু না দেখে ত আস্তে পারিনি। তা। বড় 
কট হয়েছে না ? 

রাসবিহারী। না কষ্ট আর কি? তবে অনেকক্ষণ ন'সে আঁভি। 
'ভাবলান বুৰি আমাকে ভূলে গেলে আর এলে না । 

রোহিণী। বদি ভুলৃতে পারতুম তালে আমার এ ছর্দশা হবে 
কেশ। এক জনকে ভুলতে না পেরে এদেশে এসেছি ; আন 
£তানায় ভুলতে না পেরে__কে র্যা । 

গোনিন্দলাল। ভোমার যম ! 

রোহিণা। ছাড় ! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আঙিনি 
আি নে অভিপ্রায়ে এসেছি, ত। না হয় খর বাবুটীকে ভিজ্ঞাস। 
কর? 

গোবিন্দলাল | কই £ কে তে'র বাবু ? কাকে জিজ্ঞাসা কব ? 
রোহিণী। কই? কোথায় গেল? কেউ ত এখানে নেই ? 



(৭) 
উদ পর সি ন্থ 

"হা সস হাস ছিদ্র 

গোবিষ্থলাল। কেউ নাই কেন ) এই যে আমি আছি। রোহিশি! 
রোহিণী । কি? 

গোবিন্দলাল । তোমার সঙ্গে একটা কণা আছে। 
রোচিণী । কি! 

গোবিন্দলাল । তুনি আমার কে? 

রোতিণী। কেউ নই। যন্তধিন পায়ে রাগ ততদিন দাসী ॥ 
্ না হলে আর কেউ নই । 

 দগাবিন্দলাল। পায়ে ছেড়ে তোমার মাথায় রেখেছিলাম । রাজ|র 
গায় ইশর্যা, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যজ্য ধশবা 
সন “ভামার জঙ্ত ছেড়েছিলান। তুমি কি রোহিণী? তোমার 
জন্য ভ্রমর; জগতে অতুল. চিন্তায় সুখ, ঃখে তৃপ্তি সেই ভ্রমরকে 
হাগ করলুম। তুমি কি রোঠিণী 2 তোমার জন্য সববস্ব ছেড়ে 
ননবাসী ভলুগ। সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম ' সেই বিশ্বাসের 
এই প্রতিদান, সব্বনাশী ! রাক্ষসী । “তার কিছুই অভাব ছিল ন! 
বারাশীও 'এত আদরে থাকে না। তবে কেন এ কাজ কলি। 
ছি! ছি! অতিরণিত কাঁজ। নরকেও তভোর-_( পদাঘাত ) 

রোভিণী। উঃ! 

গোবিন্দলাল। রোঠিণী গাড়াও.! তুমি একবার মরতে চেয়েছিলে। 
মানার মরতে সাহস আছে কি ১ 

রোহিণী। এখন আর মরতে না চাইব কেন? জীবনের না 
সণ ছিল সব পুর্ণ হয়েছে তবে আর ছু:খ কিসের ! 
'গাবিদ্দলাল। তবে চুপ করে গীড়াও। নড়োন! ! এই দেখ 
পিস্যল ভরা আছে। কেমন! মরতে পারবে। 
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রোহিণী । না: না! মেরোনাঃ মেরোনা, আমি মরতে পারবো 

নাঁ। আমায় মেরোনা, মেরোন] । 

গোবিন্দলাল। কি আশ্চর্য্য : রোহিণী এখনও তোমার বাচবার 

সাধ হয়। না না তা হবেনা। তোমার বাচা হবে না, তুমি ন৷ 

মরলে আমার মতন অনেকে প্রতারিত হবে) চুপ করে দাড়াও । 

রোহিণী। না না মেরোনা* মেরোনা, আমার নুতন যৌবন, 

তন স্থখ, মেরোনা মেরোনা | আমায় চরণে না স্থান দাঁও 

আমায় বিদায় দাও। 

গোবিন্দলাল ॥ এই দিই। ( পিস্তলাঘাত ) 

৭]9010)7 

বিজয় বসম্ত। 
ভতীয় অস্ক-_ চতুর্থ গা 

রাজা, রাণী ও বলবন্ত। 

€নপ্থ্যে । মহারাজ আমি এসেছি £ কাধ্য শেষ করে এসেছি । 

রাজা । কে! কি এসময় আনার কে! কে 1 কি চায়? 

সচ্জয় | মভাঁরাদ্গ আপনি বাতিরে দান, বাভিরে যান, বুনি বলবগ্। 
রাজা । নানা এই খানে-এই খানে তচোনার কাছে থাক 

কাছে থাকি (রক্তাক্ত হাতে নলবস্ত্ের প্রবেশ) 

বল। মহারাজ সব শেষ, সব শেষ-- 

রাজা । কি! কি! বলবস্ত, তুমি কাঁপছ যে--কাপছ 'য % 
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বল! কীপছি মহারাজ, কৈ'ত। তো জানি না! রা'জনাজ্ঞা 

পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি ! দেখবেন ! দেখবেন ! 
আমার সঙ্গে আম্তন, ছুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও 

শৃগাল কুকুরে খায়নি ! মহারাণী, আপনিও আম্ন, বিশ্বাস না 
হয়, স্বচক্ষে দেখে বাঁন_ খুব প্রতিশোধ হয়েছে_খুব প্রতিশোধ 
হয়েছে। 

হর্জয় | যাও-_যাঁও, বলবস্ত, তুমি যাঁও, মহারাজের সামনে 

থেক না, হস্ত প্রক্ষালণ করগে । 

বল। কি প্রক্গালণ করবো-_রক্ত ! একি বে সে রক্ত-বে, 

সাদান্ জলে প্রক্ষালিত হবে । এই ভাতে বিজয়ের রক্ত, এই 

হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশধরের রক্ত ! গাঢ়--তপ্ত! সপ্ত 

সমুদ্রের সমস্ত জলে এ রক্ত প্রক্গালিত হবে না! দেখুন মহারাজ 

দেখুন মহারাণী, আনন কেমন কৃতজ্ঞ ভূত্য-_রাজআজ্ঞা অক্ষরে 

অন্দরে প্রতিপালন করেছি । 

পাজা | বাঁও, বলবস্ত, যাও - ন্োম।র পুরস্কার পাবে, বাও। 

বল। যাহ নহারাজ, দেখুন, আনার (কোন ক্ুটী নাই, ঠিক 

দেখুন কুমারদেন রক্ত কিনা । প্দখুন 'আপনার রক্তু-_আপনি 

দেখলেই চিন্তে পাব্বেন। 

দুভ্ধয় । বলবস্তু, মাও-যাঁ৪, দেখছ না, মহারাজ কাতর হচ্ছেন । 

বল। কিসের কাতর ! রাঙ্গা রাঁজকার্যা পালন করেছেন-- 
পতি পত্বীর সম্মান বেখেছেন। কাতরতা দেখেছি আমি এই 

তামসী নিশিথে বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন 



(১০ ) 
্ স% তত পর, ৮ ৮০৯০৬, পা ০০০০০১৯৬১০১ উরি 

শুনেছি, “কোথায় মা-_ কোথায় বাবা » বলে চীৎকার করে কেঁদেছে 
তা শুনেছি “গুরুদেব রক্ষ। কর* বলে আগার পায়ে পড়েছে 
অমনি মুগচ্ছেদ করিয়াছি । 
রাজা । "9: ভোঃ। 
বল। কেমন মহারাজ আজ্ঞা পালন করেছি তে! মহারাণী 

আপনারও ভাঙ্কা লঙ্ঘন করিনি. আগে বসন্তের তারপর বিজয়ের 
মন্তকচ্ছেদ। 
চক্র । নানার আক্া ' আমার আজ্ঞা! বিজয় নাই! সম্ত 

নই ! 

রাজ | হী ৷ রাণী, তোমারি আজ্ঞায় বিভ্রয় নাই, বিচ্য 
নাই_ লসস্ও শাই_ মামি, নির্বাংশ 1 শামার কেউ নাই “কবল 
তুমিই আছ -_তুদিউ "আঁ আর “তামার অপরূপ রূপ আছে, এস, ওই রূপে ডুবে াকি ! আমায় আলিঙ্গন কর, পরে সি পুরদাতীকে 
আলিঙ্গন ক্র! 
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প্রফল্প। 
চতুর্থ অঙ্ক: পঞ্চম গর্ভী্ক। 

ভনিদা | নাঁদব, একটা কথ| নলি, এষ চারটে টাক “নশ 
করে বেধে নে, কউ চালে দিস নে, কারুকে দেখাস নি, 
দোকানে না ইচ্ছে হয় লুকিয়ে বার করে কিনে খাস। তার 



1... ২ লস কানস্মিত ৬. 

6১১) 

এখন এই ঢ আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার 
কিনে খাগে, আমি এই খানে বসে থাকি। এই তো মাসন্ন 
কাল উপস্থিত অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, মলেই ফুরিয়ে যাবে । যেদোর 
কি হবে আর তত! দেখতে আসবে। না, আদ তো বাছা! খেতে 

পাবে। 

ঘযোগেশ। কোথাও তে কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা 
পেয়েছি এক ছটাক মদ দেবে । একে জ্ঞানদা পড়ে নাঁকি 2 

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্কাল উপস্থিত একটা 
কথা শোন ; আমায় দার্জন। কর, আমি ঠাকুর পোর বুদ্ধি সনে 
তোমার এই সব্বনাশ করেছি । আমি শিব পূজো ক'রে শিবের 
নতন স্বামী পেখেছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ 
নাই ; এপন৪ শোধরাও (ভামার সব হবে। 

বাগেশ। মচ্ছ» রাস্তায় মরতে এসেছ? তোমাদের এতদূর 

তয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! যেদোও মরেছে! 
লশ হয়েছে! মচ্ছে। মর, আশি মন খাইগে ! আনার সাজান 

বাগান শুকিয়ে গেল। 

জ্ঞান। তুমি আনার একটী উপকার কর, যদি এ কথাটী 
স্বীকার পাও | হলে আমি সুখে মরি। কোন রকমে বদি 
যেদোকে পিন্াত্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি সে এসে নিয়ে যায়, 
ত|। হলে আমি লগে মরি । 

ঘোগেশ। তুশি রাস্তায়, যেদে। সেথায়, মরবে কেমন । ত| বেশ! 
আমি বলতে পারিনি, মিছে কথা বলবে! না, পারি যদি পিতাম্বরকে 
চিঠি লিগবো । আমার ঘাড়ের তৃতটা এখন তঞ্চাতে ছাড়িয়ে 
আছে; যদি শিগগির না ঘাড়ে চাপে তা হ'লে পার্কে! আর 



( ১২ ) 

ঘাড়ে চাপলে আমি কি কর্বো। কি বল লাথি মেরেই তোমায় 

মেরে ফেলছি কেমন ? 

জ্ঞান । তোমার অপরাধ কি ? আমায় ভগবান মেরেছেন । 

যোগে । না না-_ভূতটা তফাতে আছে-_-অ'মি বুঝতে পাচ্চি 

আমিই মেরে ফেলছি, কি কব্ধ বল, ভূতে মেরেছে চার! নেই, 

অচ্ছো মর মর ; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল : আ-হা-হা, 

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। 
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হরিরাজ। 

( রাঁজ-মন্তঃপ্ুরস্থ প্রমোন-কাঁনন ) 

কহলন । আকি মনে হয় শৈশবের দব কগ! । 

মনে নাই জননীর লে, 

জ্ঞান হল জনকের শ্বেহমর কোলে: 

হেরিলান সুন্দর সংসার শোভার আগার ) 

পিতঙ্গেছে বজ্কিত হইল দিনে দিতন | 

রাজব'শে লিমা জনম, রাজ মনত গর্ত রা্পুত্র সনে বাল ;. 

হরিরাঁজ “সাদর সদান স্গেহনান আশৈশন ) 
্রাতৃম্েহ বতনে দানিল নোনে। 

স্থুখে দিন যাঁ়। সহসা! অশনিপাত ! 

তন্থপাত হইল পিতার । 



(১৩ ) 
শসা 

শিপ শিশিশীশীশীশিশী তিিপিতিশাশি 

অশ্রধার বহিল নয়নকোণে। 

হ্ধাভাষে ভুলাঁ”য়ে আমায়, 

পিতৃন্ষেহ প্রদানিত নরপতি। 

দুর্ভাগ্য আমারঃ 
জনকে হারা য়ে হারা'নু পালক পুনঃ। 

হাসি মুখ হেরিলে যাহার 
ঘুচে যেত হৃদয়-বিকার, 
হাহাঁকারে কান্দিল সে জন। 

ক্ষত্ধমন-_হরিরাজে শাস্্না-কথার 

ভুলাইতে করিসু যতন । 

বুথ আকিঞ্চন-_-শ্ুনিলাম ভীষণ কাঁহিনী। 

নিমেষ না দেখিলে আমায় 

ধুগপ্রায় বোধ হ'ত মার। 

আবি তাত জদয় আধার ; 

উন্মন্তের প্রায় ত্রান সন অধীর-হৃদয়। 

বুঝি হার ! ধুমকেতু আমি ! 

মগ! আমার উদয়-__শাস্তি চ'লে যায় 

হাহাকার শুনি চারি ধারে। 

কি সণেতে রহিব সংসারে ? 

মরণ মঙ্গল মম। 

(সুরমার প্রবেশ ) 

সুরমা । কহলন ! হেথা তুমি রয়েছ বিজনে ? 

দাদা কোথা £ কেন নাহি দেখি তারে ? 



কহলন । 

সম» ৭ ৮" শিস শি ৮ ৯৯ শামি পম” হিসি ইউি্িরাি্ইি রাইন উরি 

(১৪ ) 

একি ! তুমি কেন বিষ-বদন ? 
কি বেদন। অন্তরে তোমার ? 

রাজবালা। 

কি জানা”ব কত জ্বালা হৃদয়ে আমার ! 

অগ্রজ তোমার হৃদয়ের হার মম) 

হেরি তাঁর বিকল অন্তুর 

জদয় কাতর, মনে হয় সংসার আধার । 

হেরি যদি হাঁসি মুখ তাঁর 

জীবন আমার অবহেলে পারি দিতে । 

কি স্ুখে.ত ভাসিব বলনা ? 

রাজপুরে আর কেহ নাই, কার মুখ চাই, 
যতনে যে করিবে আদর? 

কেন গে! কাতর? 

আমি ভালবাসি কত! 

সাধ হয় 

দিবানিশি রতি তব সাথে, 

শুনি তব মধুময় বাণী । 

দিবস রজনী, কি জানি কি ষেন মনে তয়! 
দাদার এ 'ভব, মাতা মস্যনন!, 

তোমার মলিন মুখ, 

অরুণার ছল ছল আখি-_যে দিকে নিরখি 

সেথা দেখি বিষাদের আোঁত। 

ভাবান্তর কবে হবে, হাঁসি মুখ দেখিব সবার ? 

১০৯০৯ পে পিপি উদ পিএ ই এপ ডি ত -২০ ০১০৭ দরজা তি তত ৯ ৯ চিত ড। 5 5 পারার নল 



কহলন । 

স্থরমা । 

কহলন । 

রাঁজবাল।, ন| হও বিকল! । 

0১৫ 0 

অচিন্নে তিমির দূরে যাবে, 

স্ুখ-রবি আবার উদ্দিবে, 

শাস্তির কিরণ আবার ঝরিবে রাক্তপুরে ' 

আহ, তাই বেন হয় ! 

চাহি ঘবে দাদার বদন পানে 

ব্যথ। আসে প্রাণে ; মান! নাহি মানে, 

অশ্রধার অলক্ষ্যে নয়নে বহে। 

দেখ, এক! রহি ; নীরবে প্রাণের বাথ। সভি ; 

কেহ নাহি চাহে মোর পানে । 

কহুলন ! ভালবান তুমি মোরে 

রাজবাল! ' 

হুরি তব যলিন বদন, 

কে আছে এমন, বতন না করে তান: « 

যাও বালা, রজনী বাড়িছে ক্রমে । 

যাই তবে। বলো তুশে দাদারে আনার, 

ছোট বোনটি তাহার, 

কত কাঁদে হার অদর্ণন। 

(সুরনার প্রস্থান ' 

কহলন। (ম্বগত :স্থির হও হাদয় আমার । 

আশা-কুহকিনি ! 

হদয়-দর্পণে কেন ধর বিমোহিনী ছবি ? 

রাজবালা ! 

ভালবাম অভাগায় । 



০০ স্পা 
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লক্মণ। 

€ ১৬) 
টি 

বালিকার চপল কথায় 

কেন আজি হদে আশ' গায়? 

সরলা- প্রতিমা ' দীন আমি ; 

কিন্তু, সাক্ষী অন্তর্যামী, 
তুমি মম উপাশ্ত জীবনে । 

আউল 

পদ্মিনী। 

পঞ্চম অন্ক_ চতুর্থ দৃশ্ত। 

লক্ষ্মণ দিংহু। 

তিন তিনবার আব্রমণ আমার ব্যর্থ হ'ল! সংহাঁর ক'রে 
করেও শত্রুর শেষ হল না। একের মৃত্যুতে শত্রু 

সহস্র মূদ্তি ধ'রে রক্রবীের হ্যায় আমাকে গ্রাম কনে 

এলো । ন্মার আমার কিছুই নাই | শুধু রাজকুমার 
কয়টী অবশিষ্ট । এ কণটীকে মৃড়্ামুখে পাঠিয়ে কি 
চিতোর রাজবংশ ধ্বংশ কর্নো ১ কি কর্তব্য কিছুই 

ঠিক কে পারিনে । এদিকে আমি সৈন্যের অভাবে 

চরণ গাকৃত্তে৪ চলচ্ছক্তিহীন হ'য়ে ভবাশীর আয়ে 
দাড়িয়ে আছি। ওদিকে ভর্গনধ্যে রাঙ্গা! ভীম সিহত 

সমস্ত পুরবাসিনীদের পিয়ে বন্দী ॥। শক্র ভীম বলে 
র্গঘার আক্রমণ করেছে। হাঁজার হাজার বাদশাহ 



(১৭) 
কপ ০ 

সৈন্য এদিকে আমার গতি রোধ করবার জন্ট হূর্ভেচ্ত 

প্রাচীরের ম্যায়, দাড়িয়ে আছে। ওই হর্ণদ্বার ভেঙ্গে 
গেল! ওই দেখতে দেখতে জহরব্রতের স্তায় আগুন 

জ্বলে উঠল ! হা ভবানি ! আমি শুধু দীড়িয়ে দাড়িয়ে 

দেখতে লাগলুম। না, এদৃপ্ত আর দেখতে পারিনা । 
ক্ষত বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা এ দর্শন যন্ত্রণার তুলনায় 

অতি তুচ্ছ । 

নেপথ্যে। ময় ভূথা | 

লক্ষণ । একি ভীষণ দৈববাণী_-নৈববাণী, না স্বপ্ন । 

নেপথ্যে | ক্ষুধা বড় ক্ষুধা | 

লক্ষণ । কে তুমি! 

ছারা-মৃন্তী। আমি চিভোর-রক্ষিণী মাতকা | 

লক্ষণ ।, এমনি ক্ল'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ? 
ছানু। বড় ক্ষুধা । 

লক্ষণ । সমস্ত চিতোরীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটলোনা ? 
ছা-মু। আহার অযোগ্য ! জন্মভূমি যদি রাখতে চাস্ ত শ্রেষ্ঠ 

পূজা দে__রাজপ্রাণ বলি দে। 

লঙ্গণ। তা হ'লে চিতোর রক্ষ। হবে ? যথার্থই যদি চিতোরের 

অধিষ্ঠাত্রী মা! হোস্, ত| ভ'লে ঠিক বল্ আমি আম্ম- 
প্রাণ বলি দি। 

ছা-যু। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার এক এক কারে 
শত্রুর সুমুখে গিয়ে তার অসিতে মুও দিয়ে আমার 

পূজা দেয় তবেই চিতোর রক্ষা হবে। 

লক্ষণ । রক্ষা হবে? 
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ছা-মু। ফিরবে । 

লক্ষণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ঠট। তাঁর মধ্যে একজন 

নির্বাসিত ; আর আছি আমি । 

ছা-যু। যথেষ্ট। 

 লক্ষণ। সব গেলে চিতোর ভোগ ক'ত্তে রইল কে? 
ছানমু। অবিশ্বাস ! ময় ভুখা হে।! 
লক্ষণ । তাইতো! ! চিভোরই যদি গেল তা হ'লে আমাদের 

প্রাণে আর প্রয়োজন কি ? ভগবন্ ! দয়! ক'রে আমাঁকে 

চিতোরের দ্বারে মাঁথ। রেখে মরুতে দাঁও। আর কিছুই 

চাইনা । একি! সহশ্রবার চেষ্টা ক'রেও যে ছুর্গদ্বারের 

উঠা কা হতে পারিনি । সে দার উন্ুক্ 

কল্লেকে? 

রুক্ষ" । পিতা ! আমার স্বামী । 

লক্ষণ । তাইন ! তাইত ' একি : একি! মায়াবিনি রাক্ষসি ! 

নাঁদল : বাঁদল ! অরুণ! অরুণ! মায়াবিনি বাক্ষসি ! 

মামাকে মিথ্যা বাক্যে প্রভারিত ক'রে আমার বংশ 

নির্মল করলি! অকুণ! পিতার আদেশ পালন কনে 
নৃতদেহে চিতোর ভূমি স্পর্শ করুলি' দে, রাক্ষদি! 

'কাা আছিস্। আনার একটি বংশধর কিরিষে দে! 

দিয়েছি রাঁণ। ! পুত্রবধুকে রক্গা কর। তার পবির 

গর্ভে বাপ্লারাওএর নীর নংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি । 

সেই পুত্র হ'তে আবার চিতোরের মুখোক্জল হবে। 

তোমাদের পবিত্র নামে চিতোর জয়মুক্ত হ'ল । চিতোনী 
বীনের এট আস্ম-বলিদাঁনে মক্সংপরত ভারত অমর ত+ল। 

ধা ছি ০1 
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ভ্রমর | 

হরে চাকর ও ক্ষীরোদ। বি। 

হলে । দেখলে, বাদী বেটার আরেেল দেখলে, তোর মেয়ে 

মান্তবের জাতের মুখে নারি ঝাড়ুর বাঁড়ি। বেটী তাগা 
তসর পোরে বৌ ঠাকরুনের সঙ্গে বাপের বাড়ী চোলেছে । 

মেজাজ ভারি গরম, একবার চুপি চুপি এসে বলে যেতে 

পারতে! ন!? নেমক্ হারাম বেটা: কর্তার খাবার থেকে 

চুরি করে খাইয়েহি : হাঁগা গড়াবার সময় নগদ পচা 
টাকা দিয়েছি ভ. একবার আম|য় বলে গেল না! এই যে 

চারদিন তুই সেখানে গিরে থাকবি আমায় কি একবার 

বলে গেলে ঠোর মানের হানি হোঁতো, আমি তোকে 

যেতে আপত্তি কন্তম। আমি পিরীত বুঝিনি, মাঁঝে 

মাঝে বিরহের ছুংখ চাই নইলে পিরীতি জমাট হয় না, 

তুই ছুফণোটা চোখের জল ফলতিস্, আমি দুফৌট। 

চোখের জল ফেলতুম কেমন হোতো৷ বল দেখি । আচ্ছা 

বেটী থাক আমার হাতে তোমায় আসতেই হবে, সেই 



শগীর | 

হরে 

্গীরি। 

হরে। 

ক্ষীরি । 
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জুতো, ঝাঁটা, লাখি, তবে আমার নাম হরে। দে বেটী 

আমার টাঁক। ফিরে দে, তাগা গড়াঁতে যে পধ্শন্ন টাক 

দিয়েছি এখনি হাজির কর। জানিস্ বেটী তোর প্রতি 

আঁমার মানে যা খরচ পড়ে, একটা ভাল মেয়ে মানুষ 

বাঁধ! রাখলে তোর চেয়ে কমে হয় । চুরি চামারি করে 

ঘা পাই, বেটীর পাদ পদ্নে দিই কিনা, আর বেটা আমার 

সঙ্গেই বেইমানী £ 

আঃ মর হতচ্ছাঁড়া ! সোহাগ করবার বুঝি আর সময় 

পেলেনি ! এখানে এসে ষাঁড়ের চেচানি চে চাচ্ছিস্, 

কেউ শুনতে গেলে মুড়ো ঝ"টি। পিটে বিদেয় করবে। 

বিদেয় করে করবে আমি মরিয়া হয়েছি । মেজ বৌমার 

সঙ্গে বাপের বাড়ী চলে গেলি আমি ব্যাটা রয়েছি একবার 

ব'লে যেতে পারলিনি ৷ খাঁলি দাঁও কোনবার সনয় 

আমার কাছে মানবে । 

ওঃ ব্যাটা কি আমায় নশে। পঞ্চাশ দিয়েছিস রে ! তোকে 

লুকিয়ে লুকিয়ে 'ভাল পান খাওয়াই, 'ভাল সন্দেশট।, 

দাঁছের মুদ়াটা, তোর কোন্ চোদ্দপুরুষ এনে জোগায় । 

এই তুই, তুই, আচ্ছা দেখবে গনী মা কাশী যাচ্ছেন, 

আমিও সঙ্গে চল ম, দেখি বেটী তোর কি ক'রে চলে ? 

এমন চেহারা কোথা পাবি ? 

আঃ ব্যাট! আমার কি লব কার্ঠিক রে দূর হদুর হ। 

আচ্ছ। দূর হলেম এই বা পাঁয়ের লাঁখি দেখিয়ে দূর 

হ'লেম, তুই কত বড় বেচী বুঝে নেব । 

তুই ও কত বড় ব্যাটা আমি বুঝে নেব। 
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ইন্দির। 

তৃতীয় অন্ক__ দ্বিতীয় গ্ভাঙ্ক । 

কেলে ও হারাণী। 

কেলো । বলি শোন না, শোন না,হুহু করে পানসির মত বেয়ে 

চোলেছিস যে, একটু খানি দীড়া একটা কথা! বলি শোন । 

হারা) আমরণ আর কি, তোর কথা আবার গুনবে। কিরে 

মিনসে, কর্তা বাবুর যেমন কিছুরই ঠিকানা নাই, দেখে 

শুনে এক চাকর রেখেছেন দেখনা | 

কেলো। শোঁন না শোন না, তোর জন্তে বেশ ভাল এক জোড়া 
লাল পেড়ে কাপড় কিনে রেখেছি । 

হারা । তোর লাল পেড়ে কাপড়ের নিকুচি . করেছে, বেটিয়ে 

বিষ ঝেড়ে দেব জাঁনিস। 

কেলো । আঃ ত| হ'লে তে। বাঁচি, হারাণী তোর পায়ে পড়ি, 

যদি তুই কোন রকমে পারিস' আমি বিষে জ্বরে রয়েছি 

কোন রকম করে যদি বিষ বেড়ে দিতে পারিস। 

তারা । আমরি, আবার রসিকতা কচ্চেন। 

কেলো । হারাঁদী, তোর দিব্বি এ আমার প্রাণের কথা, বিষের 

আলা ছটফট করছি? প্রাণ যায় যায় হয়েছে আর 

ঘুরতে পারিনি সারা হয়ে গেলুম । 
হারা । ও হরি তুমি আবার প্রেমিক তা জানতুম না । 

রিটন তা 



হারা । 

কেলো। 

হারা | 

কলে । 

ভারা । 

কেলে! | 
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| দেখছিস নি রঙে ডগমগ ত৷ থাক একটু দাড়াবি ? গোটা 
ছুয়েক কথা জিন্তাসা করবে! উত্তর দিয়ে যাঁবি। 
কেনরে মুখপোড়। নিনসে ! তোর কণা গুনবার জন্যে 

দাঁড়াব কেন রে? আর তোর কথার উত্তরই বা! দিতে 
যাব কেন ? 

আবার চললো, শোন না. তোকে স্বরভাজা খাওয়ান, 

বাদাম পেস্তা খাঁওয়াব, অমন শুঁটকি আছিস, দুদিনে 

এমন ফুলে উঠবি 

ইস তুই যে ভারি আয়িত্তি কচ্ছিস দেখছি, কথাটা কি 
বল দেখি ? 

বলছি কি, তোদের তে নতুন বাধুনী হ 

কেমন: 

ওরে হতচ্ছাড় মিনসে তোর * বাড়ীনে* জোড়া মড়া 

মরুক নন রাধুনির বর (তোকে দিতে যান কেন ? 
হরাণা তোকে বলতে কি আনি তার ক; শুনতে 

'স্যছে সে লোক 

ভালবাসি এমন একটি লোক পাইনে বকে প্রাণ খুলে 

তারে ছুটো। কগা ভিজ্ঞাসা করি, এমন সাবকাশ গাইনে 

“যি আড়াল থেরে হার ঢুটো কথা শ্রনে ভাস 3 এমন 

সুবিধা পাইনে তাকে একবার চোগের দেখা দেখে 

আসি। প্রাণের দায়ে ভোর শরণ নিয়েছি, হালানা 
উই কিছু ননে করিস শি! 

ও আটকুড়ির পুত, মি মনে দনে পেয়ে বসে আছ, 
আমায় দরদ জানিয়ে নাদাম পেস্তা খাওয়াতে 'চাগ, 
নতন রাধুনিকে চোখের দেখা দেখতে চাও, হো? 
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কেলো। 

গালা । 

তবিততি। | 
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ব্যাপার খান। কি, ভদ্র লোকের বাড়ি-_-চাকর সেছে 
এসে কুল মজাবার চেষ্টা। 
ারাণী তুই জানিস কি, আমি অনেক দিন থেকে 'ওর 
পেছু নিয়েছি 'ও বেখানে গিয়েছে ছায়ার নত সন্গে সঙ্গে 
ফিরেছি ও ভর্দশায় পড়ে কেঁদেছে, আমার চোঁখের জলে 
বুক ভেসে গেছে ও আশ্রয়হীন ভয়ে বেডিয়েছে আছিও 
নিরাশ্রয় ভয়ে সাথে সাথে বেড়িয়েছি, যদি কখনও 
একটু সুখের আভাদ পেয়ে ওর মুখে বিদ্যুতের মত 
হাঁসি দেখা দিত আমি স্বর্ণ ভাতে পেতুম। হারাণী 
তুই বুঝবি কি? আমি ওলোট পালট খাচ্চি, ভারি 
গোলোধোগে পটেছি, হিসেব নিকেশ করে উঠতে 
পাচ্চিনে । 

লোস সর্বনাশীর ন্যাটা রোদ তোমায় আজই বাড়ি 
থেকে তাড়াচ্ছি, ঢধ কল! দিয়ে কাল সাপ পোষ! হচ্ছে 
বহত নয়ঃ এতে। কাঞর নজরে পড়েনি, খালি খালি 
দোটা মোটা মাইনে নিতে, আর খোরা খোর ভাত 
নাত্তে তেরি, মনিবের ভালাইয়ের দিকে কাকন নজর 

অ!ছে? 
ঠারাশা আনার সবনাশ করিস নি, আমার প্রাণে 
ন/রিস নি এখান ছাড় হ'লে আমি পাগল হয়ে যাব। 
আঃ মরণ “তামার, গতর খাটিয়ে পেটের খোরাক কন্তে 
এসে ততার আমার কি পিরীত চলেরে বাপু ' রোজগার 
পাতি করে কিছু জমিয়ে ফেলে, সারপর পায়ের ওপর 
পা ধিয়ে ব'সে প্রেম করগে যা। তোর মত লোকের 
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শ্রীযুৎ এস, এন, ঘোষ ও বিনোদিনী । 

চা এটি সি পল 

জনা | 

প্রবীর, জন! ও বিছুষক। 

দাও মাগে সম্তানে বিদায় । 

চলে যাই লোকালয় ত্যঙজি 

ক্ষত্রিয় সন্তান অপমান কেন সব ! 

ধরিয়াছি পাগুবের হয়, 

আদেশ পিতার-__ 

ফিরে দিতে অজ্জুনেরে । 

প্িভ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন-__ 

করি অশ্ব অজ্জুনে অর্পণ 

চ'লে যাৰ যথা লয়ে যায় আথি। 

বৃথা ধু ধরেছি মা করে, 

বিফল জীবন-_ 

শত্রু ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব! 

বীরদস্তে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন 

রণে আবাহণ করি, 

ত্যজি রণ ক্ষত্রিয় নন্দন 

পরাজয় মানি লব। 

হেন প্রাণ কেন মা রাখিব, 

কেন ম! গে। ধরেছিলে গর্ভে মোরে ? 
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জনা । বৎস ত্য মনস্তাপ-_ 

প্রবল প্রতাপ পাব ফাল্গুনী শুনি । 

তুমি নৃপতির নয়নের নিধি, 

তাই রাজ! নিবারে তোমারে 
সমরে যাইতে যাছুমণি ! 

বলবানে পুজাদাঁন আছে এ নিয়ম 

রণস্থলে বীর করে বারের আদর । 

শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়, 

লজ্জা নাহি হেন জনে__ 

সম্মান প্রদানে ' 

ডে পুজ। ঘ্ণ! করে বার । 

ফিরে দিতে যাই যদি বাজী, 

ন্ণায় অজ্জুন 

কথা নাতি কবে মম সনে ; 

ফিরায়ে বদন বারগণ হাসিনে সকলে । 

শুনি নাতা 

জাহ্ুনার বরে 

পাইয়াছ মোরে। 

কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরদী? 
রণে বদি না যাই জননী-_ 

দেবতার হবে অপমান । 

মাগে। ! তব পদে মতি, 

তোমার চরণ মগ গতি, 

অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি, 
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মাতৃনাম অক্ষয় করচ বুকে, 

সন্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে । 

নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার, . 

ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ । 

প্রবীর । রণমৃত্যু হতে কিবা আছে মা কল্যাণ ! 
কে কোথায় ক্ষত্রিয় জননী 

সম্তানে অঞ্চল ঢাকি রাখে । 

কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা, জননি । 

ক্্রিয়-নন্দিনী কার ভিরু পুত্র সাধ । 

পিতার নিষেধ যি-- 

না করিব রণ, ফিরে দিব হয়, 

কিন্ত লোকময় কলঙ্ক ভাজন, 

রাখিন জীবন ছার 

মনে স্থান দিওনা জননী ! 

রণে যদি ঘেতে মোরে মানা, 

বন্দিয়া চরণ-- 

বিদায় হইয়। যাই জন্মের মতন | 

জনা। স্থির হও আণি বুঝাইৰ ভূপে । 

হয় হোক বা আছে ম| জাহুবীর মনে, 

রণ-সাধ যদি তোর রণ পণ মম। 

প্রবীর । ধরি তোর পদধলি শঙ্করে না ডরি। 

( রাঁজ। ও বিছুষকের প্রবেশ ) 

বিহষক | এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হয়েছেন নিশ্চর দামোদর 

আসছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয় ? মনে 

জনা 
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 ক'চ্ছ রাজা রাণীঠাকরুণ বোবাবেন, উনি না ঢাল খাড়। ধ'রে 

 ব্রণাঙ্গণা হোয়ে দাড়ান ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হয়েছে 

আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লছেন, কেঁদে ছুলাল রাণীর কাছে 
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ভ্রান্তি। 

পাব ও রঙলাল। 

গঙ্গ৷ | তুমি কে গা? 

রঙ্গ । তাইত কেউ একজন হব বো হয় না। 

গঙ্গা । হী! ত একজন বোধ হচ্চে বটে 

রঙ্গ । বাঃ ভোমার বেশ বোন সোব। 

গঙ্গা । তা এখানে কেন? 

রঙ্গ । যত দিন বেঁচে থাকি এক ভায়গার থাকতে ভবে তো চাদ! 

গঙ্গ। । মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাওন|। 

রঙ্গ । চাইলে চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে বান । 

গঙ্গা । হোক চাঁও, দুটো! কথা ক৪। 

রঙ্গ। কথা তো কচ্চি, এই নাও চাইলুম | যায় প্রাণ ভিক্ষে 

মেগে খাব। কি বল? 

গঙ্গ।। এখানে কি ক'চ্ছ। 
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রঙ্গ । তোমার কি দরকার তা বল না। 

গঙ্গা । আমি তোমায় দেখে মোহিত হয়েছি-_ 
রি | বেশ তোমায় বাহবা দিলুম। 

গঙ্গা । তুমি 'ও আমায় দেখে একটু মোহিত হও না। 
রঙ্গ । মনে কর হ'য়েছি। 
গঙ্গা। তবে আমাদের বাড়ীতে এস। 
রঙ্গ । দেখ ত। হলে বড় পীরিতের যুত হবে না। পীৰিতের 

নুখই হ'ল বিচ্ছেদ। তুনি ঘরে গিয়ে হা হুতাঁশ করগে, আমি 
এখ|নে বসে অজঝর ঝরে কাদি ? বেশ প্রেমের তুঞ্কান উঠে বাবে । 

গঙ্গা | আচ্ছা তোমার সে বন্ধু ছঠী কোথা ঃ 
রঙ্গ। তার ভিতর কোনটীকে তোমার দরকার ? 

গঙ্গা । দরকার আমার (তোমায় । 

রঙ্গ | সে দরকার তো মিটলো, এখন ও ছুটীর মধ্যে কোঁনটীকে 
দরক।র বলনা। 

গঙ্গা | (তামাদের খুব বন্ধুত্ব বোধ হয়। 
রঙ্গ । এতে। দিন তে। ছিল, এখন বোধ হর ছশমন হয়ে 

দাড়াবে । 

৮ শপ পিস এরি এস শি এ 

গছ। | কেন? 

রঙ্গ। এই তোমায় আমায় যখন পীরিত হ'ল। তখন 
বন্ধুত্বের গোড়ায় কুড়,ল পড়লো । 

গঙ্গ। কই পারিত হ'ল? 
রঙ্গ । ইস্ এতোতেও পীরিত হ'ল না ? তবে তুমি পথ দেখ। 

গঙ্গ।। আচ্ছা তুমি কি কর! 
রঙ্গ। তুমিকি কর? 
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গঙ্গা। আমি নাচি গাই মোজ্র! করি । 

রঙ্গ। আমি দালালী করি। 

গঙ্গা। কিসের? 
রঙ্গ। ফৌপালের। 

গঙ্গা। ওঃ তুমি ফোঁপাঁল দালাল! আমার মোজরার দালালী 

করতে পার? 

রঙ্গ । কেন তোমার ভাঙ্গা দশা হয়েছে নাকি! দালাল ন৷ 

হলে খদ্দের জোটে না । 

ূ্ গঙ্গা । এখন তোমার ঘত সব বেরসিক লাক হয়েছে খন্দের 

জুটবে কোথেকে বল। 

রঙ্গ । তবে তুমি কাজ কর, হয় পীরের দরগাঁয় সিন্ি দান, 

নয় পৈরাগে মাথা মুড়াও । 

গঙ্গা। বালাই আমি মাথা মুড়াৰ কেন? আমার দিঝ্ধি চুল 

গুলি। 

রঙ্গ। তা বেশ বাড়ীতে বোদে বিশ্ুনি ঝোলা গগে। 

গঙ্গা । তোমার আমি বুনতে পারলুম না । 

রঙ্গ। ঢনিয়ার সব কথা কে বোঝে নল £ 

গঙ্গা । গড়া শুনাও কর, বাবুযানাও কর, ইয়ারকিও দাও 
চিকিংস! পত্র করে থাক) বে থা করনি খবর রেখেছি, মেয়ে 

মানবের কাছেও বাঁও না, দান ধ্যান কর, এদিকে পুজা আশ্রমের 

ধার ও ধার না। 

রঙ্গ। আমার প্রতি এ শুভদষ্টি কেন? কান দেবও নই, 
আর তেণন ট*যাকও 'ভারি নয়। কিছু দতলর আছে কি? 

গঙ্গা । তুমি আমায় চিনেছ ? 
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রঙ্গ । না ও চাদ বদন তে। আমার মনে পড়ছে না । 

গঙ্গা । এই তো৷ আরও গোল বাঁধাও। 

রঙ্গ) কেন-_ 

গঙ্গা । আজ ক বছরের কথা, আমি ঠাকুর তলায় সঙ্দি গ্দ্ী 

হয়ে রাস্তায় মৃচ্ছিত হঃয়ে পড়ি, বেশ্তা বলে স্বণা ক'রে কেউ মুখে 

একট জল দিলে নাঁ, তুমি ভুলে এনে তোমার বাড়ী নিয়ে এলে, 
তারপর যখন ভাল হয়ে বাড়ী বাই তুমি যেন আমায় চেনই ন]। 

রঙ্গ । পাঁচ রকন (তা লোক থাকে, বুঝে নানা আমি এ এক 

রকম লোক । 

গঙ্গা! তুমি কি মেয়েমান্সবের সঙ্ষে ভাব কর না? 

রঙ্গ । কেন চীাদবদনি) এহ যে তোমার সঙ্গে খুব প্রণয় 

করেছি । 

গঙ্গা । দেখ আমরা বেগ্তা ; ভাল কিছু বুবি না বুঝি মন্দট। 

আগে বুঝি । ঢং ঢাঙ্গে দে জানাদের বড় কেউ ফাঁকি দেবেন. 

সে বড় সোজা নয়, তবে ফীকে বদি আপনি পড়ি তো পড়ি। 

তুমি কথা কচ্ছ, ইয়ারকি দিচ্ছ, কিন্য তোমার মুখ চোখের ভাবে 

বোধ হয়, বরং এ গাছটার পানে দরদ করে চাইছ তবু আমার 

গানে চাতিছ না। অনেক রাজা রাঁজড়ার মজলিস বেড়িয়েছি, 

আমি হেঁসে কথ৷ কইলে মন টলেনি, এমন লোক আগি দেখিনি ! 

রঙ্গ। (দখ বিবিজান, একটু আধটু যাঁর নেশা হয় তাঁর মন 
টল বেটল করতে থাকে, কিন্ধ আমি তোমায় রূপের নেশায় ভরপুর 

হোঁয়ে গেছি, যতদুর নাকাল হবার ত| হয়েছি, এখন তুমি কুপা৷ 

ক'রে সরে পড়। 



(৩২ ) 
টিটি রিট রি 

গন্গ। ॥ না আমি যাব না তুমি কি মতলবে এখানে 'বসে আছ 

আমি দেখবে! । 
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হারানিধি। 

গুণনিধি, নব ও অঘোর। 

গুণ। দেখি শালা মাগ নেবে। থাক শালা, তোমায় চল্লিশ 

হাঁজার ঘ! দিচ্চি ও মটগেজ ফিরে পেলে আমার হয়ে তারা লড়বে, 

তুমি আমার কচু ক'রবে। 

( নবর প্রবেশ৭ 

নব) গুণনিধি বাবু? 

'গুণ। কিভে, কিছে, তুমি এমন সময় যে? 

নব। ওহে শনি বেটি মোহিনী বাবুর বাড়ী ছুটেছে, ঘরে 

তাল! দিয়ে বেরুচ্ছে, লিজ্ঞাম। করলুম কোথায় যাঁদ্ ১ বল্লে, 

মোহিনী বাবুকে খপর দিয়ে অসি, যে গুণে। ব্যাটা আঙ্ পালাচ্ছে । 
গুণ ঠ আয আয! আমি তে পালাচ্ছিনি! আমি 21] 

পাঁলাচ্ছিনি ! আমি এই মোঁট্ট। দেশে পাঠাচ্ছি। 

নব॥ তবেই হয়েছে, বেটী দেখে গিয়েছে । 

'গুণ। বটে বটে, তোমায় ভাই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, শনি 

বেটীকে ফেরাও, দৌড়ে যাও, মোট দেখলে খামখা সন্দেহ করবে, 

আমি কোন দোষের দোবী নই, খামখ। সন্দেহ করবে। 



€ ৩১ 0) 
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নব। তুমি তে৷ আর সত্যি পালাচ্ছ না, সন্দেহ কললেই বা 
ভয়ট৷ কি? 

গুণ। ন] ভাই, না, তুমি ফেরাও, বাবু বড় খারাপ লোক, 
তুমি ফেরাও। 

নব। আচ্ছা আমি চলল ম ! 

গুণ। দীড়িয়ে রইলে যে হে ? এই নাঁও টাঁকা নাও । 

( নবর প্রস্থান ) 

রেলে যাওয়া হবে না, নৌক। ক'রে শ্রীরামপুর অবধি যাঁই, আঁ 

মুটে ডাকবার তরু সইবে না, মোট্টা আপনি ঘাটে নিয়ে ঘাই, 
ওঃ বড্ড ভারি 

! অন্ধবেশে অঘোরের প্রবেশ) 

অঘোর। মনোনাঞ্ছ! পূর্ণ হবে, মনোঁবাঞ্ছ। পূর্ণ হবে, অন্ধ 

নাচারীকে কিছু দাও । 

গুণ। ওরে 'ওরে, এই মোটট। ঘাটে দিয়ে আসতে পারিস £ 

অঘেো! । পার বুনি ক্যানে। 

গুণ | নে নে শিগগির নে, ক্যাস বাকটা এর সঙ্গেই দিই, 

আমি সুধু হাতে পায়ে পায়ে তফাতে তফাতে যাই । দেখ,এই বাক্স! 

বেধে নে, এ বাল্সয় কিছু নাই" আহিরীটোলার ঘাটে, আনি 

এগিয়ে যাচ্ছি ১ না ক্যাস বাক্সটা হাতে করেই নিই। 

অঘে৷ | মনো বা! পৃ হবে । 

গুণ । আবার ব্যাট। চেচাঁয়। মোট তোল, আয়না, তুইত 

আর সত্যি কাণা! নোস ? 
অঘো!। উঃ বড্ডি ভারি। 



॥ ৩৪ ) 
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রর এ রর পর এজ 

গুপ। আঃ নেনা, এই টুকু ধা। করে মেরে দেনা, নীড় আমি 

তুলে দিচ্চি। 

অঘো। শালা, বেওয়ারিশ বাপের গাধা পেয়েছ । 

গুণ। আঁয় আয় শিগগির চলে আয়। 

অঘে!। আমি নার বো। 

গুণ। আরে ব্যাটা দে আমায় দে। 

অঘো । এই নাও তবে নাও। (গুণনিধির ঘাড়ে মোট 

ফেলিয়া দিয়া অঘোরের ক্যাস বাক্স লইয়। পলায়ন ) 

গু৭। (ক্রন্দন স্বরে) ওরে বাবারে, গেলেম রে, ওরে 

বাপরে, বাপরে, গেছিরে ৷ 
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পুর্ণচন্্র ও লুনা। 
পূর্ণচন্দ | জননি : আশীর্বাদ করুন । 

লন । আজ আমার প্রভাত তোমার চন্দুবদন দেখলুন 

(স্থগহঃ) আরে লি চাঁদপানা মুখ, আরে, আনে, 

ফুলপাঁনা দত, আরে, আরে, কি তশাখিরে ! 

পর্ণ । না! আজ আনার কি শুভদিন। আজ্গ আমি প্তার 

চরণ বন্দন করলুম, তোমার পাদপন্ম দর্শন করলুম ! 

জননি--জননি ! সন্তান কি অপরাধী ? 

ল,না। মরি মরি ! ভূতলে কি পুর্ণশশী 2 

কিম্বা রতি আশে এসেছে মদন । 



পৃ্ণ। 

ল্না | 

পূর্ণ 

লনা। 

পূর্ণ 

উহু মরি মরি. 
নয়নে বরষে ফুলশর ! 
অঙ্গ জর জর. 

ধর ধর কাপে থর থর, এ 

পিপাসীরে স্ুশীতল বারি কর দাঁন। 

একি ! .. 

কোথায় জননি-_কারে করি সম্ভাষণ ? 

কেমনে বা পিশাঁচিনী এল এ আগারে ? 

কহ কথা, রওনা নীরব, 

ঢালরে বচন-স্ৃধা__জুড়াঁক জীবন । 

কহ কার এই পুরী--কে ভুমি সুন্দরী? 

কোথায় জননি মম ? 

কৃত, তুমি কেবা ছদ্মবেশী _ 

পাপ কথ কত টি কারণ * 

শুন গুপমণি ! 

প্রেমাধিনী দাসা তার জানি, 

সতিনী জননি তোর । 

বৃদ্ধ রাজ্ত! পশে কবে কালের কবলে-_- 

আমি কিভে নারী যোগ্য তার ?. 

কমলিনী ফোটে কি ভেকের তরে ? 

আদরে ভ্রমরে 7: 

হাদি তৃঙ্গ ! এস হদি মাঝে! 

একি, একি, কি শুনি, কি শুনি! 

একি, একি, কি বল জননি ! 



লনা 

(৩৬ ) 

এখনি মা রসাতলে পশিবে মেদিনী, 
হবে একাকার নরক অশধার 

ব্যাপিবে বিপুল স্থান ! 

বাড়াইতে সে তম ভীষণ 

ঈশ্বরের রোষ হুতাঁশন 
প্রলয় দামিনী সম দলকে ফিরিবে ! 

রুদ্ধ মমীরণ। 

কক্ষচ্যুত হইবে তপন ! 

রেণ হবে বরহ্ধাগড বিশাল! 

মা মা ! সন্তানে অভয় কর দান । 

ছি ছি! ত.মি নির্দায় কেমন ! 
মরে নারী তোল না বদন, 

কেন কর দ্বণা, দেখন। দেখনা 

তোর মত কিশলয় রঞ্জিত অধর, 

লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ চল ঢল, 

দেখ দেখ ভোনার যেমন--- 

পঞ্জন গঞ্জন আখি মম! 

দেখ না দেখ না মরে রে ললনা, 
চাঁদ মুখ তোল না তোল না! 
তুমি নব যুবা-_ আমি নবীনা যুবতী 
আনি রতি তমি হে মদন ! 
কেন হে মিলন সুখে রহিব বঞ্চিত 
নায় ধরা যাক রসাতলে 

ঘেকুক আধার 



চে রাম এসি 
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আমি তোর-_-ত,মিরে আমার ! 

অধরে অধরে, হৃদি হৃদি'পরে, 

ধরাধরি ভুজ-পাঁশে 

বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা ডর ? 

এই তে। সে ছুরস্ত সংসার, 

নহে এতো কুসুম আগার 

ভীষণ কণ্টকময় ! 

ঘোরে মস্তিষ্ক আমার, 

চলিতে চরণ নাহি চলে. 

একি কোন কুহকের ছলে-__ 

হেন ভাবা শুনি আজ জননীর মুখে ? 

এই কি সেই তরঙ্গের খেল। ? 

*এই কি সেই সাগর-গর্জন ? 

পথ-ভারা! যথা! নর পাথারে মগন 

এই কি প্রথন শিক্ষা পশিয়া সংসারে ? 

হেন ছার কারাগারে কেন রহে পরে; 

কেন ডরে বিসজ্ন দিতে কলেবরে £ 

ছিছি ধিক! এই কি সংসার, 

এই কি সে কুৎসং পাথার ? 

ধিক্ ধিক শত বিক্ মানব জীবনে : 

মাতৃপদে শত শত প্রণাম আমার । 

যেওনা যেওনা, বধ'না, বধ'ন।, 

কি্করীরে রাখ পায় প্রাণেশ্বর ! 
সপ 5 রত 

পাপা পাপ 
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হরিশ। 

হৈম। 

(৩৮ 0) 

হারানিধি। 
হরিশ ও হৈমবভী। 

চল আজই চল, এখানে আমায় সহশ্র বিছেয় কামড়াচ্ছে। 

কত কথাই মনে হচ্ছেঃ এই ঘরে আপিস থেকে এসে, 
আমার বাছাদের কোলে ক'রতুম, আধ আধ কথা 

কইতে, আমার কর্ণ-কৃহর শীতল হোতো, বোধ হোতো 

আমি স্বর্গে ; এই ঘরে বাহজ্ঞানশুন্ভ হয়ে তোমার সঙ্গে 
প্রেম আলাপ করেছি, সেই একপিন আর এই একদিন, 

যেগানে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ মানুষ 

হয়েছেন, সেই বাড়ী আজ তাগ করে যাচ্ছি, এর আগে 
আমার মৃত্যু ভ'লে ভাল ভোতে।, আমি স্বপ্নেও জানিনি 

ঘে এ বাড়ী আমার নয়, চগডালে অপহরণ করবে। 

আমি মনে মনে কত আশা ভরসা করেছি । যে দিন 

শুনলেম স্ুশীলার কপালে বজ্াঘাত হয়েছে, 'স দিন 

মনে মনে ভেবেছি, যে আমার নীলমাধব আছে ভয় 
কি: নীলমাধব মান্তষ হবে, তার ছেলে পুলে হবে, এ 
ছোট বাড়ীতে আটবে না. বাড়ী বাড়াব তার নক্সা 
ক'রে রেখেছি, আমার দে আশ! আজ ফুরুলে! ৷ 

| কি করবে সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছে, আমি তামার 

মুণে্ শুনেছি যে সংসার পরীক্ষার স্থল, এতে যে চির- 
দিন সুদিন আশ! করবে, তার আশা নিক্ষল হবে, 

সদিনেয পর কুদিন, কু্দিনের পর সুদিন, পৃথিবীর এই 



হরিশ। 

(৩৯ ) 

নিয়ম ছুর্দিন গিয়ে সুদিন হয়েছিল, ছ্দিন* এসেছে 

আবার সুদিন হবে। 

টব্ন্জাি রনির জি 
হাস্যময়ী কন্ত। বিধব!, পৈতৃক বাড়ী অপহৃত, বৃত্তিনাশ ! 

যুবা পুত্রের উৎসাহ ভঙ্গ, সুদিনের বীন্গ অস্কুরিত না 
না৷ হ'তে হ'তে দগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে । খণের দায়ে কৰে 

জেলে নিয়ে যায়। এখন যেদিন মৃত্যু হয় সে দিনই 

স্থদিন, নইলে অনেক দেখতে হবে, অনেক সইতে হবে। 

হৈম। বালাই তোমার নীলমাঁধব অক্ষর অমর হোক্, বাঁড়ী 

হরিশ। 

হেম। 

গিয়েছে যাক, তুমি স্থির হও তা হলে সকলে থাকবে। 
চাকরীতে জবাব দিয়ে এসেছ, আপাততঃ গহণা বেচে 

চ'লবে, চাকরী কি আর হবে না? 

[তোমায় কত বলবে! কত শুনবে? হয় খণের দায়ে 

লুকিয়ে থাকতে হবে, নয় ইন্সল্ভেণ্ট যেতে হবে, লোকে 

যোচ্চোর বলবে. যোচ্চোরকে কে চাকরী দেবে? চল 

আজই পালাই, সকালে স্কুলের ছেলেরা আসবে, কেউ 

স্কুলের মাইনে চাইবে, তখন তাদের কি বলব? আহা ! 

অমন বালকের! এই খানে থেকে ছুটি শাক ভাত খেয়ে 

স্থলে যেত কাল দেখবে, তাদের অরস্থল কই! আরে 

চগ্ডাল! তুই এই সর্বনাশ করলি? বই বগলে করে বসে 

কড়ায়ের ডালের ঝোল অমৃত বলে খেয়ে যায়ঃ আমায় 

বাপের অধিক জানে তাদেরও সর্ধনাশ করলুম । 

কি ক'রবে 1 বিধাতার বিড়ম্বনা তোম তা ইচ্ছা 

নয়৷ 



€৪* ) 
শান সস 

হরিশ। না আমি আর তাদেন মুখ দেখাঁব না, চল আজি চল, 
সব বেঁধে টেধে নাও, আমি আজই বেরিয়ে যাঁব। 

হৈম। ঠাকুরপে। বাড়ী দেখতে গিয়েছে, বাড়ী দেখে আন্ুক 

নইলে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে কোথায় দীড়াবে। 

হরিশ। না এখনই চল। কালীঘাটে .যাই চল যেখানে যারীর' 
থাঁকে সেইখানে থাকবে৷ । 
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পথিরাজ | 
সংযুক্তা, জয়চ।দ ও পৃথ্থিরাজ। 

( পুথি রাজ-প্রতিযুর্তির গলায় মাল্যদাঁন |) 

জয়চাদ। কি করিলি অবোধ বালিকা ! 

সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান । 

বিপ্রগণ ! অন্ঞান বালিকা 

নাহি জানে কার মৃর্তি-গলে দেছে মালা, 

নার্জনীয় নহে কি এ ভ্রন ? 

সংযুক্ত। | নহে ভ্রম, পিতঃ! | 

জেনে শুনে নাল্য দান করেছি উ“হায়। 

জয়চাদ। কি কহিলি? 

₹যুক্তা । জানি আমি কার পদে স'পিলাম প্রাণ । 

কাঁয়মনোবাঁক্যে সদা ভজেছি তাহায়-_ 

পতি মোর পৃথি রাজ । 



০ 

জরচাদ। 

সংযুক্ত। | 

€ ৪১ ) 

আরে, আরে কুলের কণ্টক ! 

পিতৃ অরি পতি তোর ! 

হগ্ধ দিয়ে সর্প-শিশু করিম পালন 

হ'ল তাই বিষের উদনগন ; 
প্রসারিয়ে ক'ল-ফণ। ; 

হেলায় পালক শিরে করিল দংশন ! 

ভেবেছিস্ মনে, ভূলে জ্েত ভাঁকর্ষনে 

ক্ষম৷ বুঝি করিব রে তোরে? 

চাস্ যদি আপন মঙ্গল 

অন্ত জনে বরমাল্য কর্ সমর্পন ! 

সেকি কথা, দেব ! 

শিশু কাল হ'তে তুমিই শিখাঁয়ে দেছ 

সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে ; 

তুমিই বলেছ তাতঃ ! 

“নারী-ধন্ম করিতে পালন 

হলে প্রয়োজন 

তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জন ”। 

তবে কেন তব উপদেশ 

তুমিই বিস্বৃত হও, পি: ! 

বর-মাল্য সমর্পিয়ে একের গলায় 

অন্টে, বল. 'কমনে 'ভজিব 9 

দ্বিচারিণী সংযুক্তারে কবে জনে জনে, 
তাহে মান বাড়িবে কি তব? 

চক্রবর্তী রাগ! জয় চদ-_স্থখী কি হবেন তায় » 



জয়চণদ । 

(৪২ ) 

প্রগল্ভা বালিকা ! 
কে যাচিছে উপদেশ তব? 

চাহ যদি আপন মঙ্গল 

সত্বর করহু মোর আদেশ পালন । 

সংযুক্তা । নারী-ধর্্ম রক্ষ। হ'তে কি মোর মঙ্গল ! 

কয়চ'াদ | 

সংযুক্তা | 

পায়ে ধরি, পিতঃ ! 
তনয়ারে শিখা'ওন! কুলট! আচার ! 

তনয়! ! কে মোর তনয়! ! 

অকাতরে পিতার উন্নত শিরে 

যেই জন ঢেলে দেয় কলঙ্ক-কালিমা, 

পিতৃ-অপমান করি আনন্দ যাহার, 
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে দলে যে চরণে, 

সে মোর তনয়া ! 

জয়চণাদ ! আজি নির্বংশ যে তুই ! 

বিষ-বল্লী করিয়ে রোপণ 

বেঁধেছিলি মায় আর ন্গেছের প্রতাপে ; 

এবে নিজ করে নিশ্মম হইয়ে 

বিষ-বলী ফেল উপাড়িয়ে ! 

সংযুক্তা, প্রস্তত হও । স্মর ইঞ্টদেব। 
( অসি নিষ্কাশন ) 

পিতঃ ! ছুহিতা তোমার মরণে কি ভরে ? 

সতীত্ব অধূল্য নিধি করিতে রক্ষণ, 

হ'লে প্রয়োজন, 



জয়চশদ। ভাল, মর তবে, 
নিভে যাক্ প্রাণের এ জালা ! 

| (অসি উত্তোলন ) 
রাওমল কি করবাতুল! ্ 

(জয়চাদের হস্ত ধারণ ) 
জয়চাদ। প্রতি পদে, বৃদ্ধ, ত'মি বাধা দেও মোরে, 

এবে লও প্রতিফল । 

(রাওমলকে তরবারির আঘাত ) 

কোথ! গেল সে কাল-নাগিনী ? 

( সংযুক্তাকে মারিবার জঙ্ত পুনরায় অনি উত্তোলন ) 

পৃথি রাজের প্রবেশ। 

পৃথি রাজ | কাপুরুষ ! তনয়ার ল'তে চাহ প্রাণ? 

এস, প্রিয়তমে ! 

আজি হ'তে দৌবারিক গৃহে তব স্থান । 
প্রণমি চরণে তব, 

পুজনীয় শ্বশুর ঠাকুর ! 



(88 ) 
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বিলুমঙ্গল | 

মজলা, বণিক, অহুল্য! ও বিল্মক্গল | 

বণিক । আস্তে আজ্ঞা হয়, আনন ! 

অহল্যা । স্বামি, পতি, প্র।ণেশ্বর, তুমি দাঁয়ে ঠেকিয়েছ, 

ত.মিই রক্ষা করুবে। আমি অবলা। 

(বিস্বমঙ্গলের প্রবেশ ) 

বণিক । এই আমার গৃহিণী--আপনাঁর দাসী । 

( প্রস্থান ) 

অহল্যা। আপনি পালক্কের উপর উপবেশন করুন । 

বিন্বস্রল। না, আমি তোমায় দেখব--এখান থেকেই দেখব । 

/ স্বগত ) ভেবে গ্যাখ, মন, 

কত তোরে নাচায় নয়ন । 

ছিলি ত্রাঙ্গণ-কুমার__ 

বেশ্তাদাস নয়নের অভ্ঞরনোবে 

পিতৃ-শ্রাদ্ধ-দিনে, ধের্য্য নাহি প্রাণে, 

ঘোর নিশা, মহা ঝ»ঞ্জাবাতে, 

রঙ্গের সনে রণ! 

রহিল জীবন শব-দেহ-আলিঙ্গনে ! 

সর্পে রজ্জু ভ্রমে__ 

হেন অন্ধ করেছে নয়ন ! 

পুরস্কার _বারাঙ্গন! তিরস্কার ! 



(18৫ ) 
জি পা আও পির এট পরার কার, “৫ ইজ 

মন হাসি পায়. 
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয় ! 

চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি ; 

« কোথা কৃষ্ণ ” বলি হলি উতরোলি, 

--যেন তোর কত প্রেম ! 

আরে রে পাগল মন 

ধ্যানে মগ্ন বাগীতটে সাধুর আকার _ 

শুনি করুণ-_বঝঙ্কার, 

চাহিলি নয়ন মেলি: 

দ্যাখ. পুনঃ নয়নের ছলে 

কি উন্মাদ দশা তোর । 

মন তমি আখির গরব কর ! 

»_নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন। 

গ্তাখ তোর আখির আচার ! 
সেই মাংস অস্থি, 

কাণ্ঠভ্রমে, প্রাণের কারণে, 

দিলে হারে আলিঙ্গন-_ 

সেই মত গলিতে হইবে । 

বাহিক এ লাবণ্যের আঁবরণ-_ 

এই রত্ব ভাব তুমি সংসারের সার। 
ভাব মন, বৃথা জন্ম তার 

এ রতনে বঞ্চিত যে জন ! 

বুঝ, মন, নয়ন তোমার 

অন্ধ কিবা নহে ! 



(৪8৬ 
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হিগএএছও দি গর 6 জে আর ও হা ৪ উজ প্রানি চাচির, ই ছি আসি ও সির আপ 

কিছু নাহি হেরে; 

অসাঁর যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন। 

এর ছলে কত দিন রবি ভুলে? 

( প্রকাস্তে ) তোমার অলঙ্কার থেকে হটে। কাট! খুলে 

দাঁও ! মা! ! তোমার স্বামীকে বলগে, আমি তোমার 

পাগল ছেলে; যাঁও মা, তোমার পতি-আজ! ১ 
আমার কথা হেলন কর্থে নেই। 

(প্রস্থান) 

অহল্যা। কে এ মহাজন ! 

বিন্বমঙ্গল । মন, এখন" কি আখির মমত| কর? 

শত্রু তোর শীত্র করু বধ! 

দিব আমি উত্তম নয়ন । 

যেই আখি ব্রজের গোপালে 
আমার বলিয়ে তুলে নেবে কোলে। 

অন্ত সব দেখিবে অসার ! 

যাও, যাও নশ্বর নয়ন 

(চক্ষু বিদ্ধকরণ ) 

চল পদ যথা ইচ্ছ|হয়। 

১৯১০১ সি 



21885 

(৪8৭ ) 
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হরিরাজ। 
শ্রীলেখা ও হরিরাজ। 

শ্রীলেখা । এস বৎস! 

হরিরাজ। 

শ্রীলেখা । 

কি হেতু বিলম্ব এত? 

একি ভাব নেহারি তোমার ! 

চিন্তার কুটিল রেখ! ললাটে অঞ্থিত... 
জ্যোতিহীন হেরি আখি তারা__ 

উন্মাদের পার! হয় মনে অনুভব ;-_- 

মুখকান্তি কেন বা মলিন তোর ? 

মলিন বদন 

রাঁজমাত৷ ! নাহি কি কারণ ? 

কি পরিবর্তন নেহার বদনে? 

মলিন বদন--বিষঞ নয়ন__ 

পারে কি জানাতে কতু হৃদয়ের ব্যথা : 

যে বেদনা! হদরে আমার, 

শত*ংশ তাহার 

প্রকাশ ন! হয় মাতা বাতিক লক্ষণে। 

জগতের শোক চিহ্ন যত--. 

পরাজিত এ বাথ! জানাতে । 

একে জ্বলে মরি নিশি দিন, 

বাঁধি প্রাণ তোর মুখ চেয়ে, 

তুই যদ্দি দিবি ব্যথা 
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হরিরাজ | 

শ্রীলেখা । 

হরিরাজ। 

(৪৮ 9 
ভি. আত সস সে বইসহ সির ক 

ক'য়ে কথা এত নিদারুণ, 

প্রবোধ না দিয়ে জননিরে, 

কার তরে রহিব সংসারে আর ? 

বৎস 

হয়োন। নির্দয় এত জননীর প্রতি । 

মাতা ! নিষ্ঠ রত৷ অধিক কাহার 

নহেত আমার -- 

ভাব একবার নিজ ব্যবহর-_ 

আমার পিতার গুতি। 

হরিরাজ ! ভুলেছ কি মনে__ 

কার সনে কর বাক্যালাপ 

দুর্ভাগ্য আমার, জননী আমার 

কি করিব রুদ্ধ অসি মম) 

নহে কি এগনও-- 

থাকিত জীবন কলুধ্তি দেহে তব 

মার শ্রেহে করি অনাদর-_ 

কুল মান বিসঙ্জিলে অপরের পায়, 

সেই স্েহ ধরা হস্তে লইয়। বিদায়, 

দেব লোক হতে 'র্ভেছ্ কবচে, 

রক্ষা করে জীবন তামার | 

নহিলে কি শত্রিয় সন্তাঁন__ 

এ কলঙ্ক করিয়া বহন, 

হাত। বলি করিত মার্জন! ? 

শী এ শোন অশরীরি বাণী-- 
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শ্রীলেখা । 

হবিরাজ। 

(৪৯ ) 

সকরুণ এ নিবারণ । 

শোন কথা-_ 

কলঙ্ক বারত৷ আর নাহি প্রকাশ জগতে । 

বিষু পদে কর ত্বরা আত্মসমর্পণ ;__ 
দ্বণিত জীবন-_ 
শুদ্ধ কর চির-অনুতাপে। 

হরিরাজ-_-হরিরাজ ! 

রক্ষা কর রক্ষা! কর মোরে। 

ধরেছি জঠরে, 

মাতৃহত্য। করিবি কি শেষে? 

যাই আমি যাই পলাইয়ে। 

( প্রস্থানোত ) 

ফ্কোথা যাও ! 

দেখ চিত্র অতীব সুন্দর ! 

কি বিশাল ঠাট, 

প্রসম্ত ললাট - 

ত্াযুগল বাসবের চাপ সম। 

পূর্ণ জ্যোতি আকণ-নয়ন, 
নাশিকাগঠন 

খগরাজে দিয়ে লাজ । 

আজান লম্বিত বাছ নুললিত, 

শরামন করে-_কার্তিকেয় পরাজয় ! 

স্থবিশাল হের বক্ষস্থল, 
ছেরি রিপুদল কাপিত সভয়ে। 

কিকেলে বির কি কব করত ত লে 



হজ ছি সিসি 2 ৬ ভিসিট উস পি ছি স্থিত 

শ্রীলেখা । 

রর? 
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বর বপু! 

নতশীরে বীরেন্দ্র সমাঁজ-_ 

ভীত মনে মানিত শাসন-_ 

এই জন ছিল তব স্বামী । 

জ্ঞান চক্ষু কর উন্সিলন-_ 

হের অন্তজন-_ 

ভিক্ষা অন্নে পালিত কুকুরে । 

হিংসাভারে কুঞ্চিত ললাট-__ 

ভ্রভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাষে, 

অশাখি পাশে নরকের ছায়া, 

দয়! মায়! ভয়ে করে পলায়ন 3-- 

হেন জন বিলাসের কীট তব। 

মাত। ! 

গজমতি দলি পদভলে-__ 

কাঁচ খণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন । 

মাতা ! জিজ্ঞাঁসি তোমারে, 

কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন করিল তব প্রাণ? 

ছিল নাকি জান? 

কোথ! ছিল ছু-নয়ন ? 

রক্ষাকর--রক্ষাকর__ 
তিরস্কার আর নাহি কর ন 

জানু পাতি মাগি ক্ষমা | 
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(৫১ ) 

পৃর্থীরাজ। 
যুক্ত ও স্ুধ্যনিংহ । 

সংবুক্তা ৷ হৃর্য্যসিংহ ! কোন প্রয়োজনে মাগিয়াছ দর্শন আমার ? 
নহি আর মোর! দোহে ঝালক বালিকা, 
নিভৃতে তোমার সনে মম আলাপন, 

আর নহে কর্তব্য আমার । 

বল ত্বরা! কিবা! প্রয়োজন 2 

ক্যাসিংহ। কিবা প্রয়োজন? বলি কারে? 

সংনুক্তী। | 

কে শুনিবে দগ্ধ এই মরমের ব্যথা ? 

কেবুঝিবে প্রাণের এ জ্বাল! ? 

পাষাণি! আমি তব ধাইন পশ্চাতে, 

সাথে লয়ে তপ্ত আখি জল, 

অনন্ত এ প্রেম মোর, 

ডালি দিতে চরণে তোমার, 

তুমি কিন্ত যাবে চলে ফিরায়ে বদন, 

বরধিয়। বিদ্রপের হাসি । 

সেই পুরাতন কথ৷ : 

কে চাহে তোমার প্রেম ? 

রেণে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে, 

সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে । 

শৈশব হইতে মোর! একত্রে পালিত, 



সুর্য্যসিংহ। 

সংযুক্তা | 

হুর্য্যসিংহ। 

সংঘুক্তা । 

সূর্য্যসিংহ। 

সংযুকা । 

€( 4২ ) 

কত খেল! খেলেছি ছুজনে, 

আমি ছোট বোনটা তোমার, 
ভগ্ী প্রতি কেন হেন প্রলাপ বচন !] 
সংযুক্ত। ! এক দিন সন্ধ্যাসমাগমে, 

খরম্নোত৷ নদী তীরে খেলিতে খেলিতে 

ক্থালিত চরণ হ/য়ে 

নিমজ্জিত হয়েছিলে অগাধ সলিলে') 

স্বরণ কি আছে তব কেবা! সেই জন, 

নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি, 
যেবা! তব রক্ষিল জীবন ? 

আছে, 

ভেবে দেখ, অন্ত দিন মনে, 

বন মাঝে মহারাণ। সনে, 

গি়াছিলে শিকার সন্ধানে, 

স্মরণ কি আছে তব, 

ভীষণ শার্দুল গ্রাস হ'তে 

কেবা তব রক্ষিল জীবন ! 

আছে 

তবে বুঝি এই প্রতিদান ! তার-- 
শোন সু্্যসিংহ ! 

সন্বীর্ণ নহেক হেন সংযুক্ত! জদয়, 
ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে ; 

প্রয়োজন হ'লে নিজ প্রাণ দানে 

রক্ষা তব করিব জীবন 



৯৩ পার রচনার 

হ্য্যসিংহ । 

সংযুকা। 

হুয্যসিংহ। 

(৫৬ ) 
চিন পিস "বা? আট বারি ৫ ইসরা 

উপকার হয় যদি তব; 

অবহেলে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ি 
নিক্ষেপিতে পারি তাহ জলন্ত অনলে । 

কিন্তু প্রতিদান ভাব যদি প্রণয় আমার, 

জেনে মনে মহা! ভ্রম তব ! 

তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার ! 

নীরস নয়ন কোণে তবু তব, 

বরিবেনা এক ফৌোট। অশ্রজল ? 

অসি করে সমর প্রাঙ্গণে, 

পার যদি ত্যজিতে জীবন, 

ভগিনীর অাখিনীরে তিতিবে মেদিনী, 

সহোদর! হাহাকার শুনিবে জগত : 

কিন্ত যদি ত্যঙজ প্রাণ আমার কারণ, 

সামান্ত রমণী তরে 

বিসজ্জন দাও তব অমূল্য জীবন, 

কাপুরুষ শব হেরি ফিরাব নয়ন । 

_ এত যদি সাধ তব ত্যজিতে জীবন 

মিলেছিল নাগোরা৷ সমর তব উত্তম সুযোগ ! 
পৃষ্টপ্রদর্শন তবে কেন ব! করিলে 2 

কেন বল পলায়ে আমিলে ? 

তব তরে-_শ্ুধু তব তরে 

এখনও রেখেছি প্রাণ ; 

দয়া কর দয়। কর মোরে 

বল-_বল-- 



যুক্ত । 
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হৃদয়ে ধরিয়ে তোম। জুড়াবে কি জীবন ? 

পতি বলে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে 2 
পতি ত দূরের কথা ! 

ভ্রাতা বলে এতদিন ভেবেছি তোমারে, 

কিন্ত জেনো, আজ হতে--. 

ংবুস্তীর কেহ নহ আর! 
কনোজের শিরে যেই; 

অকাতরে তুলে দেছে কলঙ্ক পসরা 

পৃষ্ঠপ্রদর্শন রণে করেছে বে জন 
সংযুক্ত তাহার সনে 

আর ন' করিবে কভু মুখের আলাপ । 

পর আসরে 

পাণ্ডব গৌরব | 

বলের ও সভদ্রা। 

শুন ভদ্রা, তুমি মোর প্রাণের সমান, 

প্রাণ তুল্য ভাগিনেয় অভিমন্ট্য মম, 

কহি এত তাহার কল্যাণ হেতু! 

যুঝিতে হইবে তোর পতি পুত্র সনে-__ 
হেন বাঞছ৷ নাহি কদাচিৎ। 



স্ৃতদ্রা। 

(৫৫ 0 

নহে জেন সকলি মজিবে ! 

কহি স্নেহ বশে, 

পিতা মাত। কি কবেন মোরে-_. 

সমরে করিলে নাশ পতিরে তোমার ! 

সহি তাই তোর মুখে যছু-কুলশ্গ্লানি 
নহে এতক্ষণ, 

হলের ফলকে তুলি বিরাট নগর 
ফেলিতাম সাগরের জলে । 

চির দিন মম প্রতি স্লেহ তব অতি 

বিদিত একথা লোকময়। 

কিন্ত শুন হলধর, 

কঠিন ক্ষত্রিয় পথ। 
উপযুক্ত অরিসনে বাদ, 

ক্ষত্রিয়ের সাধ,-_ 

অগোচর নহে প্রভূ তব। 

কৃষ্ণ সনে মিলি ব্রিহুবন, 
দিবে আসি রণ__ 

বীর-হৃণি উত্তেজিত রণ*আশে । 

সে উৎসাহ করিতে নির্বাণ, 

শক্তিবান কেব৷ ভবে । 

ন্যায় রণ--আশ্রিত কারণ, 

বাদী ত্রিভুবন অতি গৌরবের কথ! ! 

হবে যুদ্ধ ন! হবে অন্যথা, 



ৰল। 

(৫৬ ) 
সস 
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উস ইস, এক 

মজে যদি মজুক সকলি 1. | 
বৃথা মহাবাহু মোরে কর অনুরোধ । 

চাহ যদি আমার কল্যাণ, . 
শ্রককে বুঝায়ে কহ-_ 
প্রাণ সম অশ্বিনী দণ্ভীর 

অন্তায় কি হেতু সাধ করিতে হরণ ? 
জন্ম তোর পাগুব বিনাশ হেতু.। 
ওকথা শুনিচ্থ বার বার 

কিন্ত নিবেদন করি শ্রীচরণে 
আশ্রিত বর্নে পাঁগুব না হইবে সম্মত । 
রণে যদি মজে পাগ্ুকুল 
তথাপি না ত্যজিবে দ্ডিরে,__ 
পুত্র-সম সে আশ্রিত জন। 
যদবধি কে রবে প্রাণ-_ 

শুন বীর্যবান, স্থান আমি দিব তারে । 
হলে প্রয়োজন, 

কাটি বেণী বিনাইব গুন্ 
অশ্ব রজ্ছু করিব ধারণ পুন: ; 

নারী হয়ে ধরিব ধনুক । 
বিধাতা] বিমুখ যদি তয় 
পাঁগুব হ্যাপি পায় পরায় রণ 
বাদব-ঝিয়ারী পাঁগুকুল.নারী, 
পিতৃকুলে পতিকুলে শিখিয়াছে দেব, 
ভুবনে পরম ধর্ম আশ্রিত রক্ষণ 



(৫৭ ) 
বদ ৪চ আও হতে রা এটি এ এ আপ হার্ট 

এধঞ্ হেলন কহ কেন বা করিবে 

ভগিনী তোমার-_ 

হীন প্রাণ নহিত রমণী! 

হলপাঁনি করি যোড় পানি 

কর ক্ষম!, ঠেশি যদি বাক্য তব। 

ভগ্মী, আর নহে তুমি মম । 

সর্পাথাৎ করিয়াছে পাগুবের শিরে,_ 

'উষধে কি করে আর ! 

করিবারে ধন্ম সংস্থাপন, 

দপ্ডিতে হুজ্ভন, সাধুজন ত্রাণ হেতু 

অবতীর্ন তোমা! দোহে । 

তবে দেব কিহেতু ছলন। ? 

ধর্্ হেলা উপদেশ কিব। হেতু 

এ ছলন! সাজেন! (তোমায়! 

ধন্মের সেবায় অমঙ্গল কোথ। কার হয়, 

যতপতি ধর্দের আশ্রর দাত!। 

হে অনস্ত অনন্ত বিক্রম 

ধর্মারক্ষ। হেতু কর ধরণী ভ্রমণ, 

কেন দেহ হীন উপদেশ 

হীন বুদ্ধি নারী 

ডরি যদি করিবারে ধরব উপাসনা _ 

কর উত্তেজন। ধম্মের আশ্রয় দাতা । 

সর্বনাশে নাহি মম ভয় 

চিন্তা পাছে ধন্ম ভঙ্গ হয় 



(৫৮ ) 
_._ দি পশীশশশপশীশশীশীশীশশীশীাশশ শিপ 

চির দিন কেব! রয় ভবে ? 

আছে কত জন পতি পুত্রহীন ! 

স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,.__ 

বন্ধু মাত্র ধর্ম এ সংসারে 

থাক ধর্ম হোক সর্বনাশ 

তীল মাত্র নাহি তাহে গনি! 

বল। ভাল বোঝা যাবে পন পাঁওবের | 

21859 

প্রতাপাদিত্য । 

গোয়ালাবৌ ও সূর্ধ্যকান্ত ৷ 

গোয়ালা-বৌ | এই যে শৃয্যি। ই! রে নুয্যিকান্ত : 

কুরয্যকান্ত। কেন মাসী? 

গো-বৌ। বলি গায়ে আছিস, না শঙ্কর বাঁমুণের মতন 

পালিয়েছিস । 

সূর্য্য । কেন হয়েছেকি? 

গো-বৌ । আমি মনে করলুম, শঙ্কর বামুণ বউ ফেলে পালালো 
তোরা ও দেখা দেখি দেশত্যাগী হলি । 

সুর্য্য। কেন? পাঁলাব কেন? কার 'ভয়ে পালাব ? 

গো-বৌ। যদি না পাঁলাবি তবে এমনটা হল কেন ? 



ডল ০০ এস 

সূর্য্য । 

গো-বৌ । 

সূর্য্য । 

গো-বৌ। 

নুর্য্য | 

গো-বৌ। 

(৫৯ ) 
২০৫০৮ ৯৪ সস

 স্ড৯ ০ ২০৯5 হি
 

কি হয়েছে? 
গাঁয়ে থাকতে আমার মাই দুধের অপমান ক'রলি ! 

আরে মর হয়েছে কি? 

লোকে বলে গয়লা-বৌ ! শঙ্কর, সৃষ্যি তোর দিগ্গজ 

দিগ্গ্জ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি! তোর! 

থাকতে আমার অপমান ! 

কে অপমান করলে? 

ন্থখোকে বঞ্চিৎ করে তোদের ছুধ খাওয়ালুম্ স্থখে 

একল! থেলে এত দিনে কুস্তকর্ণ হয়ে যেত : 

হুর্য্য। আরে মর হলে। কি? 

গো-বৌ। 

সুর্য । 

গো-বৌ। 

্র্য্য | 

গো-বৌ । 

গয়ল! বুড় থেচে থাকলে কি, কেউ আমাকে একট 

কথা বলতে পার্ত ! 

কেকি বলেছে? 

সেবার পঞ্চানন তলায় পাঁঠার মুড়ী নিয়ে লড়াই । 

এক দিকে হাজার লেঠেল, আর এক দিকে তোর 

মেসো । পাঁঠার মুল়্ী টানাটানি আর লড়ালড়ি। 

তোর মেসোর লাঠি খেল! দেখে হাজার লেঠেল তাঁক্ 

লেগে গেল। পাঁঠার মুড়ী ধড় ছেড়ে তোর মেসোর 

হাঁতে এসে ব্য ব্য। করতে লাগল । 

বলি কি হল বল্? 

হরিহর পুরের বোসেদের বাড়ী ডাঁকাতি। সেকি 

যেমন তেমন ডাকাঁত। বোঁসেদের দেউড়ীতে কুক্ 

মেরে লাঠি ঘুরলো, আর মদন ঘোষের নতুন ঘরের 

দেয়াল ঝরু ঝর.কোরে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা৷ ছুটে 



€ ৬০ ) 

| এসে তোর মেসোর কাছে প'ড়ঙ। বুড়োর তখন 

সূর্য্য । 

গো-বৌ। 

র। অরে ধুক্তে ধকৃতে বুড়ো চুটলো। আর 
এগারট! ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠোনে না 

ফেলে, আবার জরে ধুকৃতে লাগলে। ॥ 

ন! এ বেটি বড়ই ভোগালে ৷ 

তবু সে তাল পুকুর চুরির কথ! কইনি। তোর 

বাঁপ তখন কেষ্ট গঞ্জের নায়েব । একদিন এমনি সন্ধ্যে 
বেলায় হমূকে ধমৃকে। চোয়ে ছুটে এসে তোর মেসোর 

কাছে পড়লো বললে কগন্নাথ দাদা ফতেপুরের 

ফাইমণি বাবুর একট! পুকুর চুরি করতে পাঁর। তোর 
মেসো বললে খুব পারি, তোরে আর কি বলবো! রে 
বাবা! সেই এক রাত্রের ভিতর সেই তাঁলপুকুর 
বুজিয়ে, মাঠ করে, তাঁতে মটর বুনে ভোর না হোসে 

ভোতে, বাড়ী এসে খড় কাঁটতে বসে গ্লেল। সেই তার 

তোরা থাকতে, আমার কিনা অপমান ! আমার 

বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে । 

শুর্্য। কখন? 

'গোশবৌ। কেন এই অপরাক্তে। কল্যাণী বলেছিল মাসী অনেক 
দিন টুল বাঁধিনি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়িয়ে দে। 
আমি স্থধু খেয়ে উঠে, একট। পাঁন মুখে দিয়ে কালিন্দির 
মতন জাবর কাটতে কাটতে বৌমার চুলের গোড়ায় 

হাতটী দিয়েছি এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা 
এসে উপস্থিত । এসেই আমার হ্ুুমুখে বৌমার গায়ে 
হাত দিতে যায়। 



( ৬৯ ) 

সুর্য। তারপর ? ৰ 

গোসবৌ। তারপর আবার কি! ভাগ্যে কাস্তে বটি কাছে ছিল 
তাই তেই তো! মান রক্ষে হোঁয়েছে। 

হু্য। যাক গায়ে হাত দিতে পারেনিত ? 

গো-বৌ। ইস্ গায়ে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্তীর মাসী 
আমার হুমুখে তাঁর বৌয়ের গায়ে হাঁত দেবে! যে 
বেট। হুমকি মেরে এসেছিল, তার নাকটা ঝট দিয়ে 

চে'চে নিয়েছি । যে বেটা হাত তুলেছিল, তাঁকে জন্মের 

মত মুলো করে দিয়েছি। আর এক বেট! তামাসা 

করেছিল বেটার কাণে এক মোচড়। বেটা বাপরে 

মারে কোরে পালাল, কিন্তু কাণ আমার হাতে আটকে 
রইল। 

সর্ধ্য। বড় মান রক্ষে করেছিস মাসী! 
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দণতী। 

উর্বশী । 

(৬২ ) 
০ ৬০ ২০৬০০৬০৯০৬০ ৫০৮৬৮ 

খত 

পাগুব গৌরব । 

দণ্তী ও উর্বশী। 

শুন প্ররিয়ে, ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে, 

মিলি দেবগণ অচিরে করিবে আক্রমণ । 

অন্থুরারি দলবলে পশিবে সংগ্রামে, 

সাধ্য কেবা ধরে ত্রিভূবনে-_ 

নিবারে এ তর্গন বাহিন” ! 

সহায় সহিত নাশ পাগুব হইবে 

উপায় ন। রবে__বধিবে আমায় 

কষ লবে তোমারে কাড়িয়ে, 

প্রাতে যবে হবে তব অশ্বিনী আকার, 
পলাইব ছুই জনে, 

রহিব নিভৃত স্থানে লোক অগোচরে । 

রাজা ! নাহি বাব এস্থান ত্যাজয়ে 

কেন ভূমি নজ মোর আশে ? 

অকপটে বলেছি তোমায় 

কাদে প্রথণ থাক্িয়ে ধরায় 

কর তুমি প্রেম আলাপন 

বিষবং হয় জ্ঞান । 



দণ্ডী। 

(৬৩ ) 

দিবস-যামিনা- _অশ্বিনী-কামিনী 

কহ কত ষয়-_ত্রিদিব মোহিনী আমি। 
এই কিরে তোর আচরণ ? 
ছিলি গহন কাননেঃ 

সিংহাসনে দিছি স্থান ! 
ত্যজি রাজ্য ত্যজি প্রণয়িনী 

বংশধর নন্দনে ত্যলিয়ে 

আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে । 

এত ঘত্বে তোর নাহি উঠে মন? 
তুই বারবিলাঁসিনী 

পাধাণী প্রণয় হীনা-_ 

যোগ্যশাপ দেয় নাই মুনি। 

অহল্যা সমান 
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে ! 

কালি বন দিরা। মুখে 

চালাইব সুতীক্ষ চাবুক ঘায়__ 
প্রবেশিব সাগর- মাঝারে 

দেহ তোর মকর কুস্তীরে খাবে 
সেও ভাল তোমার প্রণয়ইভাষ হ'তে 

মকর দংশন নয় তীক্ষতর তত, 

তব কর পরশণ যথা । 

প্রেম-আশে দেবগণে করিয়াছি সেবা __ 

প্রেমের গৌরব কিব! তব? 
ভাব রাজ্যধন করেছ বজ্ন ? 



দণ্ী। 

উর্ব্ব । 

৬৪ ) 

এক ছত্র রাঁ্গণে 

দ্বিজে দান করিয়ে পৃথিবী 

তপ করি উদ্ধপদে 

দেখ! পায় মম নরকলেবর ত্যজি 

অতীত যগ্ভপি পুনঃ হয় তিনদিন 

তোর সহ হয় মম বাস 

অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশ 

বিষ তোর বচনে স্পর্শনে । 

প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমনে 

তুষাণলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব ; 
দ্বারকায় দঞ্ধমুণ্ড লয়ে দেখাইব ; 
বিবাদ ঘুচাঁব 

আশ্রয় দাত্রীর হিত করিব নিশ্চয় 

ছুশ্চারিণী দগ্ধ করে তোরে ॥ (প্রস্থান ) 

হার ! হায়! হেনকার না দহে অনলে 

সলিলে ন! হরে প্রাণবায়ু 

তীক্ষ অস্ত্রে নাহিক নিধন 

আকাশ নির্মিত কায়া 

হরি, হরি দিনবন্ধু পভিত পাবন, 
যদি ছুহিতায় করেছ স্মরণ, 
হে মধুহ্দন কি হেতু বিলম্ব কর 
কর পদাশ্রিতে আশ্রয় প্রদান-_ 

ভগবান কর ত্রাণ সঙ্কট সাগরে ॥ 

এন এসির অলি রিল ৯» রা লা 7৮৮ 
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বিদ্ব। 

চিন্তু'। 

বিশ্ব 

চিন্তা । 

বহি 

চিন্তা । 

বিস্ব। 
চিন্ত। ৷ 

বিন্ব। 

চিন্ত। । 

বিশ্বব। 

চিন্তা । 

বিদ্ব। 

(৬৫ ) 

বিল্মঙ্গল। 

বিল্ষঙ্গল ও চিন্তাষণি। 

এই গ্াঁখ দড়ি গ্যাখ । 
কৈ দেখি (প্রাচিরের নিকট গিয়। ) ওগে! মাগো! এষে 

অজাগার গোথরে! সাপ ! 

অয! অজাগার গোখরে! সাপ ! 

একি! তুমি কাল্সাপ ধরে উঠেছিলে ? তুমি আমার 
মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে? 

' তাঁমায় দেখছি। 

কি দেখচ ? 

তুমি বড় সুন্দর ! 
তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে? 

আমি নদীতে ঝাপ দিলুম-_ভ।বনুম সাঁতরে পার হব, 

কিন্ধ বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার 

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল! এমন সময় একখান! 

কাট ভেমে যাচ্ছিল। 

তোমার গায়ে অত দুর্শন্ধ"কিসের : 

আমি তে! তোমায় কলেছি ত। আমি বলতে পাঁরিনে। 

সাপট। অনায়াসে ধরলে ? 

চিন্তামণি! বোধ হয় তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তা হলে 

বুঝতে প্রাণ অতি তুচ্ছ; ত| হলে জানতে, সাপেতে 

দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই। 



শক ৩ ৬ ডন ০, চার টি উই এ 

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ ? 
বিস্ব। 

চিন্তা!। 

বিশ্ব 

চিন্তা | 

বিল্ব। 

চিন্তা । 

বিন্ব। 

( ৬৬ ) 
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যদি আজও ন! বুঝে থাক, নিশ্চয় তূমি প্রেমিক। নও, 
কিন্তু তুমি অতি সুন্দর ! অতি ন্গন্দর ! 
কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখচো ? 

দেখছি তোমার কথ! সত্যি কি মিছে। আমি যে 
উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নি! 
যাও আনি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, 
তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে দশদিক শুন্ত দেখি, তোমার 
চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাঁজে, এতেও কি 

বুঝতে পারনি আমি উন্মাদ কি না? আমার সন্দস্ব 

খণে বিকিয়ে যাচ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি; 

নিন্দা অঙ্গের আভরণ করেছি, আজ কি তোমার বোঁধ 

হয় এ কথা আমি সত্য বলছি? (.সর্পের প্রতি 
দেখাইয়! ) আমি উন্মাদ কিন! গ্যাথ! প্রত্যক্ষ ছ্যাথ ' 
সত্য চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্ত তুমি অতি সুন্দর ! 
অতি সুন্দর ' 

আচ্ছা বকৃচ কেন £ 

জানি ন।। অবস্তই তুমি অতি স্বন্দর, নৈলে এতদিন 
কার পুজ করচি? তোমায় দেখছি তুমি দেবী না 
রাক্ষসী । যদি দেবী হতে আমার মনের ব্যথা বুঝতে, 
নিশ্চয় ভূমি রাক্ষপী ! কিন্তু অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর : 
চল তুমি কি কাট ধরে এলে আমি দেখব। 
তোমার এখনও অবিশ্বাস ! চল। 

(জগতে এও 
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ঝিঝি্ট মিশ্র । 

আমার জন্ম ভূমি । 

ধ্ন-ধান্ত-পুষ্প-ভর। আমাদের এ বুদ্ধ 

হাার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সের! ; 

সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যেস্থৃতি দিয়ে ঘেরা । 

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্ম ভূমি, 

সে যে আমার জন্ম ভূমি, সে যে আমার জন্ম ভূমি ॥ 

চন্দ হূর্য্য গ্রহ তারা৷ কোথায় উজল এমন ধার. 

কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কাল মেঘে, 

ও তার। পাঁধীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে, পাখীর ডাকে জেগে 

এমন দেশটি কোথায় খু'জে ইতাদি_ 

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধৃম পাহাড়, 

(কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে, 

এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে, 

এমন দেশটি ইত্যাদি__ | 
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুজ্জে কুঞ্জে গাছে পাঘী, 

খ্রঞ্জরিয়। আছে অলি পুঙজে পু ধেয়ে, 



0 বা ক 
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তার! ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু থেয়ে। 
এমন দেশটি ইত্যাদি-_ 

ভায়ের মায়ের এমন স্েহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, 

ওমা তোমার চরণ ছুটী বক্ষে আমার ধরি, 

আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি । 

এমন দেশটি ইত্যাদি__ 

মেবার পাহাড় । 

ভেঙ্গে গেছে মোর ন্নপ্রের ঘোর ছি'ড়ে গেছে মোর বীণার হার। 
এ মহা! শ্বশানে, তগ্ন পরাণে, কি গান আমি গাহিব আর ॥ 
মেবার পাহাঁড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিম ভায়। 
ঘন মেঘ রাশ, ভরিয়া আকাশ, হাসিয়। ভড়িৎ চলিয়া যায় ॥ 
মেবার পাহাড়, শিখরে তাহার, রক্ত নিশান ওড়ে না আর। 

এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা, ঢেকে দে গভীর অন্ধকার ॥ 
গাহে নাক আর, কুঞ্জে তাহার, পিকবর আর হরষ গান । 
ফোটে নাক ফুল, আসে ন! আকুল, ভ্রমর করিতে সে মধু পান ॥ 
আর নাহি বয়, শিহরি মলয়, আর নাহি হাসে আকাশে চাদ । 
মেবার নদীর, শ্লান ছুচী তীর, আর নাহি করে সে কলনাদ ॥ 
মেবারের বন, বিষাদে মগন, আধার বিজন নগর গ্রাম" 

পুরবাসী সব মলিন নীরব, বিষাদ মগন সকল ধাম ॥ 
নাহি করে আর, খর তরবার, আক্ষালন সে মেবার তীর। 
নাহি আর হাসি, নান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর | 



( ৬৯ ) 
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ঘন আধার, কিব। আজ মর, 'াস্বনা আর কে করে দান । 

চারণ কবির, বীণা সে গভীর, অতীত মেবার মহিম। গান ॥ 

গেছে যদি সব, সুখ কলরব, অতীতের বীপ। বাঁচিয়। থাক । 

চারণের মুখে, সাস্তবন। স্থথে, গুণ মেবার শুনিয়! থাক ॥ 

০৯১টি 

21748 

রামপ্রসাদী। 

দাঁওমা আমায় চরণ তরী, 
মামি অগাধ জলে ডুবে মরি । 

আমি সাহস করে, আপন জোরে, 

'ভবানীরে ধরলেম পারি । 

এখন তরঙ্গেতে যাই ম! ভেসে 

কুল কিনার! নাহি হেরি । 
আমি শুনেছি মা! লোকের মুখে 

বিমুখ নাহি হয় ভিখারি: 

তখন ব্যাকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই 

তুলে নে ম৷ কোলে করি। 

21749 ণ 
কীর্তন--ঢপ্। 

ওহে জীবন-বল্পভ ওহে সাধন-দুল্ল'ভ 

মমি মন্মের কথ! অন্তর-ব্যঘ। 
কিছুই নাহি কব। 
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শুধু জীবন মন চরণে ধনু বুঝিয়া লহ সব 
আমি কি আর কব। 

এই সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে 
আমি নীরবে যাব জদয়ে লয়ে প্রেম-মূরতি তব 

আমি কি আর কব। 

আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে 
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহ 

মাথায় তুলিয়া লব । 

আমি কি আর কব। 

অপরাধ যদি করে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা 

তবে পরাণ-প্রিয় দিওহে দিও বেদনা নব নব । 

তবু ফেল না দুরে দিবস শেষে, ডেকে নিও চরণে 

তুমি ছাড়া আর কি আছে আদার মৃত্যু-আশীধার 'ভব 
আমি কি আর কব। 

৪11. 135191 10935 ১০৫]. সন বলাই দাস শীল। 

21780 

রাগিনী ছায়ানট--তাল এক তালা । 

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, 'তাঁহা যায় । 
কণ৷ টুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় ভায়॥ 
নদীতট সম কেবলি বৃথাই প্রবাহ অশাকড়ি রাখিবারে চাই । 

একে একে বুকে আঘাত করিয়া, ঢেউগুলি কোথা ধায়॥ 
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যাহ! যায় আর যাহা কিছু থাকে,নব যদি দিই সপিয়। তোমাকে 
তবে নাহি ক্ষয় সবি জেগে রয়, তব মহা! মহিমায় ॥ 

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অগু পরমাণু 
আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি রবে না কি তৰ পাঁয়॥ 

০০০ 
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রাগিনী বেহাগ--তাল কাওয়ালা 

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই। 
কোথাও ছুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥ 

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, ছুঃখ হয় হে ছুঃখের কৃপ। 
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ॥ 
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহ! কিছু সব আছে আছে আছে । 

নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি. নিশি দিন কীদি তাই॥ 
অন্তরগ্লানি সংসারভার, পলক ফেলিতে কোথা! একাকার ॥ 

জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার, বাখিবারে যদি পাই ॥ 

21771 

রাগিনী বেলাওল্-_তাল বাঁপতাঁ্প। 

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন । 

এসেছে তোমার দ্বারে, শন্ঠ ফেরে না যেন ॥ 

কাদে যাঁরা নিরাশায় আশাখি যেন মুছে যায় 

যেন গে! অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন। 
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কত শত আছে দীন : অভাগা! আলয় হীন 

শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন ॥ 

পাঁপে যার! ডুবিয়াছে বাবে তার! কার কাছে 

কোথা হায় পথ আছে দাও তারে দরশন ॥ 

0, (চি পরি সিসি, এ 

21778 ূ 
াগিণী আলাইয়া-_তাল বাঁপতাল। 

তোমারেই করিয়।ছি জীবনের গ্ব তার! | 

এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথ-হার। ॥ 

সেথ। আমি যাই নাক তুমি প্রকাশিত থাক, 
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গে। কিরণ-ধার! ॥ 

তব মুখ দা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে, 

তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কৃল-কিনারা 1 

কখন বিপথে যন্দি. ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, 

অমনি ওমুগ হেরি সরমে সে হয় সারা । 

21768 

আমর পাচটী এয়ার । 

আমর! পাঁচটী এয়ার দাদা আমর! পাঁচচী এয়ার। 
আমর! পাঁচটী সখের মাঝি ভব সিন্ধু খেয়ার । 

কিন্ক পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পচটী এয়ার ॥ 

দেখ ব্রাণ্ডি মোদের রাজ! আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী, 
আমরা করিনে কাহারে ডর. আমর। করিনে ক।হারে। হানি ) 
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আমরা করিনে ফাহারও তন্ক৷ আমরা করিনে কাউরে কেয়ার 

এ ভব মাঝে সবই ফক্কা জেনেছি আমর! পাঁচটী এঝার ॥ 
কেন নদীর জলে কাদ৷ সাগর জলে নূন্ 
পাঁছে মেল! সাদ! জল খেয়ে হয় মানুষ গুলে। খুন্। 

কেন তুমি হলে নাক কবি হলে সেক্সপীয়ার 

তার সে সব কথ! কাজ কি বলে আমর! পাঁচটী এয়ার ॥ 

কেন দেবত। দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদ! 

কারণ দেবতা থেতো লাল পানি আর দৈত্যে খেতে! সাদা । 

এ ভবারণ্যের ফেরে এমন হৃদ আছে কে আর 

এ জীবনের না সার বুঝেছি আমর পাঁচটা এয়ার ॥ 

'মাদের দি'ও নাক কেউ গাল মোদের কোরোনাকে। কেউ মানা 

আমর! খাব নাঁকো৷ কারো চুরি করে দুগ্চ, ননী ছান! 
শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার 
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু আমরা পাঁচটী এয়ার ॥ 
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প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণাস্ত। 

জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত ॥ 

ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট আর পরেতে যে সব কষ্ট 
বণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃতান্ত ॥ 

স্ানাদ্দির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জ্বলে যায় পিত্ত 

খেতে বসলে চর্বণ কততে কত্তে পরিশ্রান্ত ॥ 

যদিই বা খাই যথাসাধ্য খেলেই যায় ফুরায়ে খাস 

পাস্ত আনতে লবণ ফুরায় লবণ আনতে পান্ত ॥ 



18 ০০৮ এর উনিই রি 

6৭8. ) 
/ 

শিউর নি এরর রাডার হস». ৪ ৮» ». ০৯ এস 

দিনৈ গা গড়াঁবা মাত্র . বসে মাছি সর্ব গাত্র 

রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ॥ 

তছৃপরি ভার্য্যার অর্ধ রজনীতে গয়নার ফার্দ-__ 

নাসিক! ডাকা পর্য্যস্ত নাহি হ"ন ক্ষান্ত ! 

কিনিলেই “কান দ্রব্য দাম চাহে বত অসভ্য. 

রাস্ত। জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দান্ত ॥ 

বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্তা আসে যেন প্রবল বন্ধু 

পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্বস্বান্ত | 
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বেহাগ- ঝাপতাল। 

আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহার । 

হৃদি-গগন মাঁঝে, কর জীবন সফল ॥ . 

কর পান হৃদয় 'ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া | 

নুতন প্রাণে পাইবে নূতন বল ॥ 

সেই স্থধা লাগি, কত মি নোগী। 

বিষয়ে বিরাগী, রহে যোশাসনে অটল ॥ 
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ, 

দূর হয়রে বিষাঁগ উলে প্রেম নিরমল ॥ 
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বাহার-__তে ওরা । 

আজি বহিছে বসন্ত, পবন স্থমন্দ, তোগারি সুগন্ধ হে। 
কত আকুল প্রাণ, আজি গাহিছে গান, চাছে তোমারি পানে, 

আনন্দ হে। 



0৭৫) 

জলে তোমার আলোক, ছ্যলোকে ভূলোকে গগন উৎসব প্রাঙ্গণে 

চির জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আখি পাইছে অন্ধ হে। 
তব মধুর মুখভাঁতি বিহসিত প্রেম বিকসিত অস্তরে-_ 
কত ভকত ডাকিছে নাথ ! যাঁচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে॥ 

উঠে সজনে প্রান্তরে, লোক লোকান্তরে, যশোগাঁথা কত ছন্দে হে] 

ধভৰ এ প্রভু অভয় পদ তব, সুর মানব মুনি বন্দে হে॥ 
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চাষার প্ররেম। 

এ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই (োবার ধার দিয়ে। 

ধর অব গাছ গুলোর শলায় তলাঁয় কাকে কলসী নিয়ে ॥ 

সে এমনি কোরে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে, 
আর আখির ঠারে মেরে গেল ঠিক এ-_-এই খানে । 

তার রং যে বড্ডই ফরশা।, তারে পাঁব হয়না ভরস৷ 

তার জন্যে যে কোচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান ॥ 

ও পরণে তার ভুরে শাড়ী মিহি শান্তিপুরে, 
এ শাস্তিপুরে ডুরে রে ভাই শাস্তিপুরে ডুরে, 

তাঁর চক্ষু ছুট! ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা, 

আর গড়নটি ষে কি বলবো৷ ভাই সকলক।র সের! । 

তাক রং যে বড্ডই ফরশা! ( ইত্যাদি )__ 
ধঁ হাতে রে তার ঢাকাই শখ! পায়ে বাকা মল, 

আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে চল্ চল্। 

তার নাকটি যেন বাশী পান! কপালটি এক রত্তি, 



(৭৬ ) 

এর একটা কথ! মিথ্যে ময়রে আগ! গোঁড়া! সত্যি-_ 

তার রং যে বড্ডই ফরশ! (ইত্যাদি )-_ 
তার এলো চুলের কি যে বাহার আর বলবে! কিরে, 
তার হাটুর নিচে পড়েছিল মিথ্যা বলিনিরে ; 
মুই মিথ্যা কহিবার লোক নইরে করিনি ও ভূল; 

ও তার হেঁটুর নিচে চুল ওরে তার হেটুর নিচে চুল 
ওরে রং যে বড্ডই ফরশা ( ইত্যাদি ) 
তার মুখের ভ! যে ভারি ছোট গোল গাল ঘে তার ঢং, 

আর কি বলবে! মুই ওরে নেতাই কিরে যে তার রং! 

সে এমনি কোরে চেয়ে গেল কোরে মন চুরি, 

আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়াঁনের ছুরি । 
তার রং যে বড্ডই ফরশ!| ( ইত্যাদি )- 
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মিঃ ডি, এল্ রায়ের গান। 

পারতে। জন্মে না কেউ বিযুাতবারের বার বেল, 
জন্মাও তে! সামলাতে পাবেনাক তার ঠেলা ॥ 

দেখ বিষুাৎ্বায়ের বারবেলার় আমার জন্ম হইল, 
তাই দিল মোরে কালে! করে রোদে ধরে মাখিয়ে মাথিয়ে তৈল 

দেখে ম! কাল ছেলে দিলে ঠেলে দিলেনাক মায়ের ছুধ, 

করে দিল শরীর সন্ত বুদ্ধি গরু খাইয়ে খাইয়ে গায়ের ছুধ। 

পরে মিলে আমার আটটা মামায় বাবার সেই আট-শালায়, 
'হেতে না হতে বড় দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিলে পাঠশালায় । 



(৭৭ ) 
পিউ এন” 5 এই ও সপ এ 

দেখে মোর'গুরুমশায় (বেন কশ্াাই) বিগ্ভায় খাটে শর্মারে _ 
করেদিল সেই কাকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা! রে। 
বাব1_ আমি উ“টু দিকেই বাড়ছি দেখে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল 
দিল মোরে চাঁকরি করে তারাও মোরে ছদিন বাদে তাড়িয়ে দিল 
দেখে মোর চাকরি শুন্য বাবা ক্ষু্র বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল, 
দেখে মোর শরীর লক্বা বুদ্ধি রস্তা ক'নের দরও চড়ে গেল । 
হায়! গে! বিধি ছুষ্ট সবায় তুষ্ট রুষ্ট কেবল আমার বেলা, 
সে কেবল ফেল্লাম বোলে-_-জন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেল! ! 
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হো-_বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ব ন ভাই; 

আর তানসান ছিলেন মহা ওল্তাদ--.এলেন তাহার সভায় ; 

অ-_অর্থাৎ, আসতেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের “কোর্টে 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানপান জন্মান্নিক মোটে । 

(কোরাস.) ত--ধিনতাঁকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি 

মেঁও এও এও। 

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে রেগের গাড়ী; 

আর “হুগলির ব্রীজ” পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাঁড়ী; 
অ-_অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয় কিন্তু “রেল- পুল” তখন হয়নি ; 

আর বিক্রমাঁদিত্যের ছিল অন্য রালধানী-_-উজ্জয়িনী। 

( কোরান.) ত'-_-ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাঁকি ধিনতাঁকি 

মেও এও এও । 

যাছোক এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদ ; 
আর নিয়ে এলেন নান৷ বাগ্য পিয়োনে। ইত্যাদি ; 



€ ৭৮ ) 
সার সপ সিউল 

অ--অর্থাং আনতেন নিশ্চয় ফিন্তু হোল হটাৎ দৃষ্টি-_ 

যে হয়নিক তানসানের সময় পিয়ানোর স্য্টি 

.(কোরাস ) তা-_ধিনতাকি ধিনত৷কি ধিনতাকি ধিনতাঁকি 

মেও এরও এও । 
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তারেই বলে প্রেম, 
যখন থাঁকে না ৮৪: এর চিন্তা থাকে নাক 8128, 

তারেই বলে প্রেম । 
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ. 

যখন 1১880 || ৪0187) আর যখন ৪36 &11 1)01)9 

তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি 6870৪, _ 

তারেই বলে প্রেম । 

'ছুপুর রাত্তির কিন্ব! দিন, 
ঝড়, কি বৃষ্টি, রদ্,র-_হোয়েন্ ইট্ ডজন্ট্ কেয়ার এ পিন ; 
ছোক সে কাফী কিনব! ন্যাম্, 

মুটি, মুদি, মুর্দফরাস, হোয়েন্ ইট ডজন্ট্ কেয়ার এ ড্যাম্ 
রাইও, কি বল্ড, কি ডেফ, কি ডস্ব, কি হঞ্চব্যাক্, কিন্ব। লেম্। 

তারেই বলে প্রেম । 

রাস্তায় সর্প কিন্ব। ব্যাং, 

পাহাঁড়, বন, কি ব্যাপ্র, কি ভাল্লক, 

হোয়েন্ ইট, ডজ নৃট, কেয়ার এ হাঙ্গ; 
কাজটি অন্তায় কিনব! ঠিক, 



ঠা! কিন নিন্দ। হোক হোয়েন*ইট, ডজন্ট, কেয়ার এ দ্বিগ্ 

(৭৯ ) 
শি সিরিজ পি সিসি ০ ২০২৬০, ইনি হত রস ক রী শপ পে পপি 

মরি কিন্ব। বাঁচি হোয়েন ইট, ইজ ভেরি মাচ্দি সেম ঠ__ 
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রাজ । 

পাব। 

রাজা। 

পাব 

ঝাজ। ৷ 

তারেই বলে প্রেম । 

দেখ হোতে পার্তীম নিশ্চয় আঁমি মস্ত একট! বীর-- 

কিন্ত গোল। গুলির গোলে কেমন মাথা রয়ন। স্থির ; 

আর এ বাঁরুদটার গন্ধ কেমন করি ন! পছন্দ 

আর সঙ্গীন খাড়। দেখলেই মনে লাগে একট। ধন্দ 

খোল! তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্বন্ধ | 
তাই বাঁক্যে বারই হোয়ে রইলাম আমি চোঁটে মোটেইত -_ 

ত নইলে খুব এক বড়-_ 

হী], ত। বটেইত, তা বটেইত ॥ 

দেখ হোতে পার্কাম আমি একট। প্রত্রতত্ববিং-_- 

কিন্ধ “ গবেষণ!” শুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ; 

আর দেশট। বেজায় গরম, আর বিছানাঁও বেশ নরম 

আর তাও বলি প্রেয়নীর সে হাসিটুকু চরম । 

আর তাঁকে চর্চ। কল্পেও একটু কাজও দেখে বরং) 
তাই স্ত্রী-তন্থবিৎ হোরে রইলাম আমি চোটে মোটেইত - 

তা৷ নইলে বেশ এক বড়--- 

হা, তা বটেইত তা বাটইত। 

দেখ হোতে পার্ভাম নিশ্চয় একব্রন উ“চু দরের কবি-- 
কিন্ত লিখতে বসলেই অক্ষর গুলে! গরমিল হয় যে সবই. 



€ ৮৯) 
পক শিট পাটি পিপিপি শী পি উপ তে হা স্ইএসউস্টস্ইি মি 

পা ব। 

রাজ! | 

পা ব। 

রাজা । 

পাব। 

আর ভাষাটাও, তাপ্ছাড়া, মোঁটেই বেঁকে না, রয় খাড়া, 

আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয় নাক সে সাড়া. 

ছাই হাজারই পা ছুলোই, গোফে হাজারই দেই চাড়।; 

তাই নীরব কবি হোয়ে রইলাম আমি চটে মটেইত-_ 
তা নইলে খুব এক উ*চু_ 
হাঁ তা বটেইত, তা বটেইত । 

দেখ, হোতে পার্ভীম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ-_ 

কিন্তু দাড়াইলেই হয় ম্বরণ-শক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত; 

আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় থুলিয়ে ; 

আর হুযোগ পেয়ে রুখে দীড়ায় বিদ্রোচী ভাব গুলি হে, 

তা হাজ'র কাশি, আদর করি দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে, 

তাই রইলাম বৈটকথান! বক্ত! আমি চোটে মোটেই __ 
তা নইলে খুব এক ভাঁরি-_ 
হ1 তা৷ বটেইত, তা বটেইভ। 

দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক সামান্য বিশেষ) 

কেবল প্রথম একট। ধাক্ক। পেলেই চলে ঘেতাম বেশ ; 

হতাঁম পেলে সুযোগও বুঝি একট! যেও সেও; 

ওই কেষ্ট, বিষ্ট র মধ্যে একট! হতাম নিঃসন্দেহ ; 

বিশ্ক প্রথম সে ধাকাঁটি আমার দিলে নাক কেহ; 
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে মটেইত » 

তা৷ নইলে, বুঝলে কি না__ 

হাঁ ত৷ বটেইত, ত৷ বটেইত। 



শপ 

21728 

9]52] 

21822 

(৮১) 
শন (ইউর, (উনি (ই সি এন এজ িস০০ « এসি জি ক, এ » ক শে অটি। এরি ৪০ এটি হজ অর পরা জি প্রি এ পে জে এ স 

811. )1810110070 1৭800 01,086. 

শ্রীযুৎ মণীন্দ্র নাথ ঘোষ । 

ছি ছি ছি ছি তুমি পাঁগল হ'লে কি। 

ওগো! লঙ্জ! দিওনা, ধরি তোমার পায় ॥. 

দেখ কাঁপছে বুক, মুখ শুকিয়ে গেছে হাঁ, 

পর পুরুষের কাছে বাবু হওয়|! কি গে। যায়, 

ভুলছ কেন ও প্রাণ নাথ ? আমি বাঙ্গালির বি । 

থান্বাজ-__যৎ। 

বধু যাও হে শঠ কুল্জে, হেথা আর এসন । 

শুকনে৷ ফুলেতে বধু টাঁট ক! পাবেনা ॥ 

কচি ফুলের মধু খাও, বধুয়৷ তার মন যোগাও । 

এথানে পাবেন! মধু, বধু শোনন। ॥ 

রামকেলি মিশ্র--কাওয়ালী । 

শুধু মুখের কথায় ভালবা। হয় ন!। 

প্রাণে ভালবাসলে পরে বিচ্ছেদ কভু হয় না ॥ 

যারে ভালবাসবি সখি, রাখবি তারে চোখোচোখি ৷ 

থাকবি মুখোমুখি, হবি সুখি, প্রাণের বাহির করবি না॥ 



1. মিনা রত 



(', 1২:1১, ১1178 1) ১. 





(৮৩) 

21872 

রাঁগিনী আশাবরী-_তাড়াঠেক। | 

নবমী নিশি গো তুমি আর যেন পোহাঁওন! । 

তুমি গেলে আমার উমা যাবে, নয়ন জল আর শুধাঁবেনা ॥ 
সপ্তমী আর অষ্টমীতে, সুখে ছিলাম দিনে রেতে। | 
একি আমার মাথা খেতে কান্ দশমী এল বলন! ॥ 

)৮, 81900790002 ০0) 10060 (458000) 

শ্রীযুৎ মন্মথ নাথ দত্ত (এেমষেচার। 
21965 

রাগিনী ভৈরবী--তাঁল যৎ। 

বল পৃজিব তোমায় কি দিয়ে। 

যা কিছু জানি মা, আপন বলিয়৷ তাঁওতো! সকলি তোমাঁয় লইয়ে ॥ 

এতিন ভুবন তোমারি তো। সবি, অসীম আঁকাশ শশী তারা রবি । 

বল ম! খুলিয়া কি আছে কি নিবি, জুড়াই পরাণ তোমারে সপিয়ে । 
দেহ মন প্রাণ তাও তো৷ তোমার, কি আর 

রেখেছ বলিতে আমার । 

পাঁপ তাপ ছাড়া কিছু নাহি আর তাই ই এনেছি ভুড়াবি কি নিয়ে ॥ 

21910 

ভুলন! মন হরি বল। 

হি"ছুদের জাতের দফ! ক্রমে ক্রমে রফা হ'ল ॥ 

পূর্ব্বে এই সহরেতে, গঙ্গার জল লহরেতে, 



(৮৪ ) 
সিসি হরির 

দিবানিশি থাকত ভরা ইতোন। হিন্মুতে ;-- 
এখন লহর গিয়ে মাটীর নলে সদা পলতার জল 
আসছে কলে ছত্রিশ জাঁত কানটী মুলে থেয়ে পানি বেচে গেল॥ 
লেমনেড সোডার পানি, রাখলে না আর হিছ্য়ানি 
অনেকের উদরেতে হয়েছে পবিত্র ;__ 
ডাক্তারের প্রেন্ক্রিপ্ষনে মুরগির ঝোলট! চলছে ভাল ॥ 
পূর্বের শুদ্রের ভবনে, শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়! দিনে 
লুচি সহ তরকারি খেতনা ব্রাহ্মণে 
এযে ভাবের হ'গ্লেছে অভাব, সদ! চলছে কালিয়া কোপ্তা কাবাব 
ডাল, ভাজা, ছক ভিন্ন খায়না লুচি বামুণ গুলো | 
হিন্দু জাত রূপ বৃষ, হুতাশে হোয়ে রুশ 
হোটেল দ্বারে দাড়িয়ে আছে, দেখলে একটি হিন্দু-_ 
ধরে রাখবে বোলে হি'ছ্য়ানি করে পুচ্ছ ধ'রে টানাটানি, 
ল্যাজ ছিড়ে রইল হাতে জাত হোটেলে ঢুকে গেল। 

(উজ 

21969 

রাগিণী গোড় মল্লার--তাল একতালা । 

মুছুল মধুর মলয় সমীর হেসে ভেসে যায় সইরে, 
হাঁসিছে মধুর গগণের চাঁদ আনার হৃদয়ের চাদ কইরে। 

কেঁদে কাটায়েছি কত নিশি দিন, ভাবিয়ে ভাবিয়ে হয়েছি মলিন, 
'আর কি বিরিয়া আসিবে সে দিন হেসে যবে সাঁরা হরে 

গজ পিউলকক জেতে) 



(৮৫ ) 
শী
 পেশা পাশাপাশি 

2198? 

কীর্তভন--একতালা । 

চাঁহি অতৃপ্ত নয়নে তোরি মুখ পানে ফিরিতে চাহে ন। আখি। 

বর মুখ পানে চাহি, আপনা হারাই, অবাক হইয়া থাকি 

আমি প্রভাতেরি ফুলে, সীঝেরি মেঘেতে, হেরি তোর বূপরাশি, 

আমি তারারি মালায়, চাদের হাঁসিতে, নিরখি তোমার হাসি । 

ভুলি দ্রুঃখ পরিতাপ, যাতন! যখন, থাকি গো৷ তোমার কাছে, 

গ্র মুখ পানে চাহি, ও মুখ কমলে ন! জানি কি মধু 'আছে। 

সখি তোমারি কারণে, এই স্থখময় ধরা, স্থুখ ভরা সম দেগি। 

(আর) আপন হারাই সম ভুলে যাই ষখন তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥ 

91923 

রাঁগিনী বেচাগ খাম্বাজ-_-তাল কাওয়ালী ৷ 

যমুনারি তীরে যাবনা । ( আর সথি) 

হেরিলে সে মুখ ছবি প্রাণ রবে না । 

নিলাজ বাধু আসিয়ে, নুধ! রাশি বরষিয়ে, 

বাশরী বাজায় সথি মান! মানে না। 

হাতে ধরে কত করে, মিনতি করি তাহারে, 

আমি লাজ সরমে মরি, আমার কথ। শোনে না। 

21908 

রাঁসিণী কাফি সিন্ধু--তাল কাঁওয়ালী । 

(ওগে! ) কেন মাঁটী পানে চেয়ে চলে যাঁও। 

হাঁসিলে কি ক্ষতি আছে, যদি না দাড়াও ॥ 



(৮৬ ) 

চঞ্চল চরণে কেন অঞ্চল সম্বরি গো, 

প্রফুল মালতী মালা বসনে লুকাঁও । 
তোমার এ ভাব দেখি, কেহতো নহে গো স্বখী, 
নিরাশ! তরঙ্গ মাঝে কেন গো ভাঁসাঁও-_ 

একবার হেসে শুধু বারে হাসাঁও ॥ 

21952 

ভীম পলশ্রী--যৎ। 

আমি তোর আসামী নইরে সমন মিছে কেন কর তাড়না । 

আমি হুর্থাদাস, আমার ছুর্গীপুরে বাস, তোর ধাঁর কিছু ধারি না। 
আমার জগদন্ব। রাজ।,আমি মায়ের প্রজা, নিজে করিলাম নিশানা । 
আমার মা দিয়েছেন পাটা, এমনি বুকের পাটা, কারেও তো 

ভয় করি ন! 
শমন তোর চিত্রগুপ্তের কাছে, বত নাম আছে, মোর নাম 

তাতে পাবে ন। 
অকিঞ্চন কয়, ওরে তপন-তনয়, হেথা তুমি যেন এস না) 
তুমি এসেছ এখানে, আমার মা যদি ত৷ শোনে, হোঁমার 

লাগনার বাকি রবে ন!। 

21974 

রামপ্রসাদী-_-একতাল! ৷ 

ওম! এই কি তোমার খেল! । 
দীন-হূর্গতি-নাশিনী ওম ছৃর্গে গিরিবাল! ॥ 



(৮৭ ) 

কা'রেও দেও ম৷ অট্রালিকা' দোতালা, তেতাঁল! । 
কা'রেও দেও ম। কুড়ে (ওমা) হুঃখে পরে রয় সে বৃক্ষতলা ॥ 

কা'রেও করে'ছ ম৷ রাজ। তালুক-মুজুক-আল! | 

কা'রেও করে'ছ পথের ভিখারি, অন্ধ, বোবা, কাল! ॥ 

কা'রেও দিয়েছ ম! সথখভোগ, নাই তার কোন জাল! । 

কেহ অল্লাভাবে উপবাসী থাঁকে মা ছবেলা ॥ 

দাও ছুঃখ যত পার মা, কিন্ত যাবার বেল! । 

যেন পায় ম৷ প্রসাদ অভয়চরণ ভবপারের ভেলা ॥ 

৮. তু. 0101010৮. মিষ্টার কে, মল্লিক। 

91598 

কেন ঠ্াড়িয়ে শ্যাম কুঞ্জের ঘারে সথি তোরা! ফিরে যেতে বল। 

নিশির শেষে কেন এসে সখি, মে করে নান! ছল ॥ 

আগে না বুঝে স্থুবে, রাখালের সঙ্গে মজে, 

কি লাঞ্ছন। কি যন্ত্রণ। সধি তার পেলেম প্রতিফল | 

21978 

নীল বরণ যমুনা! ধাইছে সাগরে মিলিতে সাধে। 
কুলু কুলু ললনা, শুনি মন হৃদি শুখাইল, 

সাধে কেন বাদ বিষাঁদে। 

সরস তটিনী তটে ফোটে ফুল, মম হৃদি মাঝে শুখাল মুকুল, 
কাল! প্রতিকূল ভেঙ্গেছে ছুকুল এত কেন বাদ সাধে । 



শম্পা পট সা পাুরাপস্মপানজ পিপি 

9185] 

বেহাগ খাগ্বাজ--তেতালা ৷ 

ডুবাইলে প্রেম সাগরে । 
কেমনে হইব পার ব্যাকুল অন্তরে ॥ 
তুমি তরুণ তরণী, রস-রঙ্গে তরঙ্গিণী 3 
এ তরঙ্গে তরাও ধনি, রাখলে! আমারে । 

করি তরি বিতরণ, দান কর হে জীবন, 

নাহি জানি সম্ভরণ, কেমনে যাইব পারে । 

21681 

বিঝিট--একতালা। 

নয়নেরি বারি নয়নে রেখেছি, ঙদয়ে রেখেছি জালা । 

( আমার ) ফুরা'য়ে গিয়েছে প্রাণেরি ভরসা: শুণায়ে গিয়েছে মাল। ॥ 

আসিব বলিয়ে শ্যান আসিল কই, 

আশা পথ পানে চাহিয়া! রই. 

(আমার) ভেঙ্গেছে বুক, ভেঙেছে দয়, 

সময় থাকিতে মাসিলে কই । 

এলে বদি সখ। ব'স ভাঙ্গ। দে, 

ভাঙ্গা জদয়ের জালা ভুলিয়া ল9$ 

( আমার ) মুখ পানে চেয়ে ভঃখ ভূলাইয়ে, 

নয়ন মিলা'য়ে কথাটি কও। 
নক 



(৮৯ 0) 

21800 

ছায়ানট মিশ্র--তেতালা৷ । 

তোমারি দেওয়। প্রাণে, তোমারি দেওয়া হুঃখ, 

তোমারি দেওয়া! বুকে তোমারি অনুভব । 
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া, 

(তামারি শঙ্কিত, আকুল পথ চাওয়া, 

তোমারি নিরজনে, ভাবন। আনি মনে, 

তোমারি সান্ত্বনা, অমৃত সৌরভ। 
তোমারি ছ'নয়নে। তোমারি শোক বারি 

[তামারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব । 

তোমারি বলে কেন ভ্রান্ত হলে হেন, 

ভাঙ্গ রে অহমিকা, মিথ্য। গৌরব । 

লিন্ধু খাম্বাজ__-একতাল! ৷ 
রা 

আঁমি তোমারি আশে বসে আছি বলে, 

তাই কি দেখা দিলেন! দিলেন! । 

অথবা দেবত। বাঞ্ছিত তুমি তাইতে বুঝি দেখ! দিলেনা ॥ 

শুপু নয়নেরি আশ দেখিতে বাসনা, 

প্রাণে ব্যথা সখ। দিওনা দিওনা, 

তুমি সুধাংশু বদনে, হের স্থধা বিনে, জীবন বাঁচেনা বাচেন।। 
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কেনরে ভাগ্নে বাজালি, আমার মন কেড়ে নিলি, 

আঁমি ঘরে রইতে নারলুম হলেম উদাসী ॥ 

21898 

পাঁগল ক'রলে ওই মুরারি অঙ্গে নয়ন বাণ মারে । 

পাঁগল ক'রে চলে গেল আমি জলে মলেম তার তরে ॥ 

দেহে তাঁর নব যৌবন চুরি করলে ওই দেহ মন রে। 

পাগল ক'রে চলে গেল আমি জ্বলে মলেম তার তরে ॥ 

21896 

বনের পাখি উড়ে এসে বসলো রে খাঁচায়। 

ও পারে ঘেওন! যাছু কামড়াবে মশায় ॥ 

নাকে দিয়ে ছুছোবাজি, গুজরাটি হাতিটী সাজি, 
ই্যাচ্চো হ্যাচ্চো করতে করতে চড়রে খাচায় ॥ 

21899 

যদি কুমড়র মত চালে ধরে রোত পান্তয়া শত শত । 

সর্ষের মত হুত মিহিদানা বু'দিয়া বুটের মত ॥ 

( আমি বুনে যে দিতাম, এক কাঠায় আমি দশ মোন পেতাম ) 

যদি তালের মত হ'ত ছানাবড়া ধানের মত চষি, 

আর তরমুজের মত হ'ত রসগোল্ল। প্রাণ! হ'ত হে খুসি, 

(আমি বুনে যে দিতাম, চষি, ধাঁনের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে, 

ক্ষেতে পাহার। দিতাম কুড়ে বেধে) 



(৯২ ) 
রগ রি পির,“ এ হি উন 

(বুনে যে দিতাম পাহারা দিতাম, খেঁক শেয়াল আর 

চোর তাড়াতাম, ভামাক খেতাম আর পাহারা দ্রিতাম ) 

যদি উচ্ছের মত হ'ত রসমুগ্ডি, পটলের মত পুলি, 

আর পায়েসের গঙ্গা, বেয়ে যেত)' তায়)ছুহাতে করিতাম কুলি 

তীরে নেবে ছুহাতে করিতাম কুলি ।-- 

তীরে গরু রেখে ুহাতে করিতাম কুলি )-_ 

যেমন সরোবর মধধ্য রেখে দিয়েছেন পদ্মের মত পাতী, 

(তেমনি) ক্ষীর সরোবরে রেখে দিতেন যদি খানকত নুচি ধাতা, 

আমি নেবে যে যেতাম, 

এ ক্ষীর সরোবরের ঘন জলে আমি নেবে যে যেতাম, 

গামছ! পরে নেবে যে যেতাম, 

তীরে কাপড় রেখে নেবে যে যেতাম, 

গি্লীর সোহাগ বচন ভুলে আমি নেবে যে যেতাম, 

ক্ষীর সরোবর হতে উঠতাম নাহে-_ 

একটু চিনি যে দিতাম, 
চিনি ফেলে দিয়ে সাপটে খেতাম । 

2] 894 

সিদ্ধু-_কাওয়ালী। 

রেখমা এই বিপদে ( দে'খ মা )। 

যেন হরি-হার। হই না তারা, এই মিনতি ওই পদে ॥ 

ম! তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে, 
শ্মশান-কালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী জগতে ; 



( ৯৩ ) 

_. স্বজের কালা কালী তুমি, কালী তব ক.পাতে, 

বদি ঘুচাও কালী, মনের কাঁলী, কালী বলবে জগতে । 

21895 
আশোয়ারি__যৎ। 

কাল। কাদালে আমার । 

পরবাসে যাপি নিশি আছিস হেথায় ॥ 

কুলনারী ছিলাম কুলে, কাল! ভাসা'লে অকুলে ; 

গোকুলে আর কি ব'লে ফিরিব লো হায়ি, 

ত্যজিব এ ছার প্রাণ দেহলে! বিদায় ॥ 

21892 
রাগিনী ভৈরবী-_তাল কাওয়ালী ৷ 

ওসে কেন আসে না । 

অসি বলে চলে গেল আরতো৷ এলোন৷ ॥ 

তারে বড় ভালবাঁসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি, 

প্রাণ করেছে মিশামিশি, ত। কি সেজান না। 

21892 
রাগিনী কাফি সিন্ধু-_তাঁল যৎ। 

পরেরি কথ৷ শুনে মন ভেঙ্গে প্রাণ মন ভেঙগন! | 

দিলে দুঃখ পাবে ছুঃখ বিধুমুখি তাও জান না। 

যে জন! ছুঃখ দিয়েছে, সে জনা কি বেচে আছে, 

স্থখের ভাগি বাইরে প্রাণ ছুঃখের ভাঁগি কেউ হবে না ॥ 



9. 10289. এল, দান। 

28008 

নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর। 
দাড়ি কর খাট, নাক গুলো কাট, 
পা গুলে! সব উ“চু করে মাথ দিয়ে হাটো। 
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবানী খাও, ওড়ো, 
কিন্বা৷ চিৎপাত হয়ে-_-পা গুলো! সব ছোড়ো, : 
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন 11060: 08 চড়) 

নতৃন কিছু কর একট! নতৃন কিছু কর। 
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা, 
কর শ্িগণির ধুতি চাদর নিবাবিণী সভা, 
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে, 
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতাস্ত সেকেলে, 
কাচকল। ছাড় এখন রোষ্ট চপ ধরো, 
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর। 
কিম্বা সবাই ওঠো ০%0008]] এ জোটো, 

হিন্দুধন্্ প্রচার কর্তে 4006776৪য় ছোটো, 
দেখে যেন আমরা সবাই নেহাত না হই খাটো, 
খুব খানিক চে'চাঁও কিন্বা খুব খানিক লেখ, 
13811), 0111] ছাড় আবাঁর ভাগবত পড়, 

নতৃন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর। 
আর কিছু ন! পার স্ত্রীদের ধরে মারো, 
কিম্বা তাদের মাথা তুলে নাচো-_ভাল আরো, 
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একেবারে নিভে যাচ্চে দেশেনস স্ত্রীলোক, 

8.$. 11... ঘোড় সোয়ার বা একট! কিছু হোক । 

যা হয় একটা কর কিছু রকম নতুন তর, 

নতুন কিছু কর একটা নতৃন কিছু কর। 

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর, 

এখন তবে কাটো৷ সবাই নিজের নিজের শির, 

পাহাড় থেকে পড়ে৷ সমুদ্রে দাও ডুব, 

মরবে ন! হয় মরবে একট। নতুন হবে খুব। 

নতৃন রকম বাচো কিন্ব। নতুন বকম মরো 

নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর। 

প্রথম যখন ছিলাঁম কোন ধর্মে অনাসক্ত, 

ুষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলেম অনুরক্ত £- 

বিশ্বান হলো খৃষ্ট ধরে _ভজতে যাচ্ছি থৃষ্টে-_ 

এমন সময় দিলেন পিত৷ পদাঘাত এক পৃষ্ঠে ; 

ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা_ 

অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়। 

চেয়ে দেখলাম নব্য ত্রন্ধ সম্প্রদায়ে স্পষ্ট, 

চক্ষু বোজ! ভিন্ন নাইকো! অন্য কোনই কষ্ট, 

কাচিৎ ভগ্মীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে, 

এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু, ০7204 

ছেড়ে দিলাম পথটা! বদলে গেল মতট।__ 
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নাস্তিকের এক দবের সঙ্গে মিসলাম গিয়ে রঙ্গে, 

[70006 ও 12111] ও 76208: 91770900091 

পড়তে লাগলাম সঙ্গে 

ভেসে যাঁব যাব কচ্চি ০ম] 13681 এর বন্যায়, 

ক এ সী ক 

ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতট।, 

ছেড়ে দিলাম 13676: 319670067, 069? ও 

811]]এর চায়, 

ছেড়ে দিলাম 73681 ও ০৮] অন্ততঃ নিজের খচ্চায় ; 

বুঝছি বন্থু ঘোষের কাছে হিন্দু ধর্ের অর্থে, 

এমন সময় পড়ে গেলাম 11১90301010 র গর্তে, 

ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা, 
[))8080101)র ঈশ্বর হচ্চেন ভূত কি পরররন্ধ, 

এইটে কর্কো কর্ধো রকম কচ্চি বোধগম্য ' 
মিশিয়ে এনেছি প্রা 40019 ও (বদাঙ্গ, 

এমন সময় হয়ে গেল ভব লীলা সাঙ্গ ; 

ছেড়ে দিলাম পথটা! বদলে গেল মতট| । 

ভৈরবী-_কাওয়ালী । 

তুমি ফেনা এখনি । 
এখনও আছে রজনী । 

পথ বিজন, তিমির সঘন, কানন-কণ্টক-তরু-গহন, 

আঁধার ধরণী) 



(৯৭ ) 
সহি, 

বড়'সাধে আালিনু দীপ, গাথিনু মালা, 

চির দিনে বন্ধু পাইন হে তব দরশন ! 

আজ মোর অকুলের পারে, 

ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী । 

সি রইস অর 

290] 

ইমন--একতালা । 

মম যৌবন-নব-সারিকা, সঙ্গীতধন সাধিকা, 
ফ টলে কুঞ্জ, পু পুঙ্গে মালতী যু'খী, শেফালিকা। 

' তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ ; 

তুমি কি বন্ছি আমি পতঙ্গ ; 

জ্বল, জ্বল এ জীবনে ( অয়ি ) উচ্জল দাহিক1। 

কুীর দ্বারে, ভারে ভারে সাজাইছ বসি' আর্য, 
মনোমন্দিরে, ধীরে ধীরে, গড়িয়া! তুলিছ স্বর্গ ; 
কে তুমি অয়ি কৌতুকময়ী, কে তুমি আমার গো ? 

ছুলিছে হু'খানি চরণ ভগ, 

আমার জীবন মরণ রঙ্গে 

ক'টকে ফল গাখি কণ্ঠে পরাও মালিক । 



( ৯৮ ) 
২১০ সই এ ৬ হই ৬ সস সি ২৬০৫ এ হহ০এরি. (এরা, এর এ, উস 

19100 78007007) ০01, 10০০, 

বারুফণীন্দ্র নাথ মুখান্জর্শ। 
৪1159 

মরি আড় নয়নে খোঁচা মারে প্রাণে । 

তাতে সই ঠুমকি নাচে রস বাচে কেমনে ॥ 
রসকে বধু রূপের চোটে লেগে গেছে ঠোটে ঠেটে 

প্রাণের বধু গাছে বা! ওঠে প্রাণের বধু গাছে বা ওঠে 

করে যদি এ ডাল ও ডাঁল নামিয়ে তারে কে আনে 

কে আনে কে আনে 

2] 304 

যেমন আছ তেমনি থাক আবার কেন নয়ন ভাঁন। 

ভাঙ্গা পিরীত জোড়া দিতে আবার কেন বাঁলিয়ে আন, 

ঝালিয়ে আন ঝালিয়ে আন ॥ 

তফাৎ থেকে বিদেয় হই সুখে থাক রসময়ী 
ঘেঁস্লে কাছে পোঁড়ব ফাদে তোমরা যে চাঁদ ভেন্কি জান। 

21884 

এসেছি তোদের পাড়াতে । 

প্রেম জরে জবরেছে যে ভন তারে বাচাতে ॥ 

ওষধের এমনি গুণ খেলে হয় রোগ নিবারণ । 

থাকে না কোন বালাই ছু'তে না ছুঁতে ॥ 

কজন 



( ৯৯ ) 
জপ বি পা লি রি সিএ আর ও শপ পিস ০ রি আউট ৯৭ এ ও পো এ ও ক ০টি এত এ উপ 

21906 

ছুপ্ড়ীর হাতে ছেলা চুড়ী মন মজবার একখানি । 

শুতোর তাগাঁয় লাগায় ভঙ্কী বাজি নোলোক দেখে বাচিনী ॥ 

কোমরে তাঁর কাঁকড়াবিছে নাকে রপকলি আছে 

আবার কেমন কেমন কেমন ক;রে ফের্ত। দিয়ে 

পোরেছে কাপড় খানি ॥ 

2175? 

হায়রে হায় কলির মানুষ চেনা ভার । 

মাচুষের ভিতর উপর একপ্রকার, একপ্রকার, একপ্রকার ॥ 
ট্যাকে ঘড়ি, হাতে ছড়ি, ফিট বাবু সেজে, 

বাবু চললে সমাজে; 

( আবার) অন্দরেতে ছণীটচে বালাম তাঁদের পরিবার, 

পরিবার, পরিবার । 

ইংলিশ কোটে, ইংলিশ বুটে, বিশ্ুটে রত. 
ঠিক যেন ইংরাজের মত ; 

( আবার ) পেটে লাখি মেরে, টিপলে পরে, এবি.পিঃডি, 
পাঁওয়। ভার, পাওয়া ভার, পাওয়া ভার ॥ 

21808 

ওরে গত নিশি শ্তাম গেছে ফিরে। 

রাঁধ রাধ। বলে কত ডেকেছে আমারে, 

বনমাল! বাশরীটী ফেলে গেছে দ্বারে ॥ 



১৩৬ ) 

০৬০ ১৫স১৪ ৮ তত ৯:৫৯ ৪৮১০ ৫৬৪ ভত হজ হা হডামগে ক ইহ রও ক 

সার! নিশি জেগে জেগে ঘুমাঁয়ে পড়েছিলাম, 

তাই সে শ্বামঠাদে হারা হইলাম; 
হায় কি করিলাম, মরমে তাঁর ব্যথ! দিলাম, 

কে হেন স্থহদ আছে এনে দেয় তারে॥ 

91907 

মনে ছিল যে বাসনা । 

পোড়। কপাল ক্রমে তা'ও হলনা! ॥ 

শিব গড়িতে বানর হ'ল, এ কি বিধির বিড়ম্বনা ! 

মনে মনে অভিলাষী. বিস্তা হবে রাজমহিষী, 

আমর! হব প্রিয়দাসী, মন যোগাব একজন! ॥ 

21758 

নিশি দিন ম্মর হর হর হর, শঙ্কর শিব পিনাকধারী । 

মুণ্মালা, শশাঙ্ক ভালে, আ্বলিছে অনল ধক্ ধক্ ধক্, 

বাঁজিছে ডমর ডিমি ডিমি, মুক্তি-রূপ অবতার । 

শিরে বিরাঁজিত জটাুট, পতিত-পাঁবনী-গঙ্গা-শোঁভিত, 

ন্র-নর-মুনি-বিরিঞ্চিত বাঞ্ছিত, 

পতিত-পাবন, ভম্ম ভূষণ, ব্রিশূল করিছে শন্, শন্, শন্, 

ফৌঁস, ফৌস, ফৌস, ডাকে ফণীগণ, 

হরি হরি হরি হর হর হর। 
কমলাসন, বৃষভাহন, অনুপম রূপ শোভে ত্রিনয়ন 
বামে শোভে তাঁর গিরিবর-কন্যা, নহে সে সামান্তা, 

ব্রিভূবন ধন্তা, ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর হর ॥ 



€( ১০১ ) 

কাতরে রাম ডাঁকিছে তোমারে, জঠর-যন্ত্রণা কেন বারে বারে 

আশুতোষ আজও এ ভব-সংসারে, তার তার তার 

হর হর হর। 

21760 

কাঁফি সিন্ু--যহ ৷ 

কে তোমারে শিখা 'য়েছে এ প্রেম ছলন! | 

যে তোমারে শিখা'য়েছে সে বুি প্রেম জানেন! ॥ 

পরেরি প্রাণ নিতে জান, দিতে তৃমি জানন।, 

এমন ক'রে কত জনের প্রাণ বধেছ বহনা | 

১1809 

কাফি-_দাদর। । 

অত ভাবনা কেন বল শুনি চাদ বদনী ধনি, 

কেন অমন হলি, শুখিয়ে গেলি, সোণার কমলিনী | 

ও তোর শ্বামচশাদে রেখেছে ধ'রে চক্্রাবলী কুঙ্জে : 

কাঁলামুখি ক'রে মুখোমুখি রাত কাটালে, ছি ছি; 

হেথা রাই কমলিনী' জাগি সারা যাঁমিনী ; 
কুঞ্জ হ'তে তাড়িয়ে দিব এলে সে নাগর গুণমণি ॥ 



“ক'লী কাগা বল রসনা” 
১1101 ৬1৯০1101111 101), 

|,11717 9 [10105৯58102 1.51 



বণ কাগা বল রসনা” 

১1101) ৬1৯১0010011 1২00, 

1,1111).5 11111555051 51711 1 





৮ গস সি সস সরস চে 

27740 বামপ্রসাদী-_-একতালা । 
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221 কন 

( ১০৩) 
রি চি. জর, এ ১ আস... ০৯, 

কালী কালী বল রসনা। 

কর পদ ধ্যান নামামৃত পান যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসন! ॥ 

ভাই বন্ধু সত দার! পরিজন সঙ্গের সম্বল নহে কোন জন। 
ছুরস্ত শমন ধরিবে যখন বিনা এ চরণ কেহ কার ন! ॥ 

দুর্গ নাঁম মুখে বল একবার সঙ্গ ও সম্বল দুর্গ! নাম আমার । 
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার সকলি অসার ভেবে দেখ না ॥ 

গেল গেল দিন বিফলে গেল দেখ কালাপ্তক নিকটে এল। 

প্রসাদ ঝলে কালী কালী .বল দূর হবে কাল যম যাতনা ॥ 

দয় রাস মর্পিরে দাড়াও ম। ত্রিভঙ্গ হয়ে । 

চোয়ে বাকা দেম! দেখ। ই্রীরধারে বামে লয়ে ॥ 

ফেলে নর মুড মালা পর মা! বন মালা । 

কালী ছেড়ে হও ম| কাল! করেতে বাঁশী লয়ে ॥ 

নবকর কটীবেড়া৷ ফেলে পর ম! পীত ধড়া । 

মাথায় বাধ মা মোহন চুড়া চরণে চরণ থুয়ে ॥ 

সদ মাঝারে কাল শশী দেখতে বড় ভালবাসি । 

ত্যজি অমি ধর মা বাশী হাদে গে। পাবাণের মেয়ে ॥ 

মুই অধমের অধম । 

তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে বল তারা, 
ভাঁরন। তারন! তার, তার তার তার তার। 



0 ১০৪ ) 
০ 

৪ 

সমুচিত লাঞ্ছিত ভবেতে করেছ আর, 
মেরন। মেরন৷ মাগে। কেন মার কেন মার । 

শিবের ছুহিতা৷ রামচন্দ্র অধম জনে, 

শুনিয়েও শোন না কেন শুন শুন স্তন শুন। 

91598 বাহার-_-তেতাল! । 

_কালিয়ানের সঙ্গ করতে রঙ্গ রলিয়া। 

ভ্রমর গুজার তামে ফলি ফলুয়ারি ; চহ'ওর মুর বোলে, 

কোহেল কহুক শুনি হু'ক উঠি। 

গহেরি লহর লহবাৎ সববিদ ছন মেরি, 

লওনার গড়,য়৷ ভর লেয়াই, 
হাত বাগমে ফ.কার কিলি বাল. 

রাম বোলে অনবার বার ॥ 

21741 

সিন্ধু কাফি_-খেমট! । 

রসে ভরা রসের নাপতিনী ৷ 

খেটে খুটে জোগাই আমি, মিন্সে করে কাণ্তিনী ॥ 

লাহবা সাবাঁস রে কেয়াবাৎ নাপ্তিনীর টিকি কাট হাঁ । 

আমি যাই কামিয়ে আনি মিন্সে নেশায় কুপোকাত, 

নাপ্তিনীর গুণে আমার বেজায় লোকের আ্দানী ॥ 



চু € ১০৫ ) 
৩৯ পি তারা সস লে এ লা পিত হস্ত এষ তল ৬ ০৬ এস্রিডি «৮৬. 2৭." ৬৫ ছিলো 

90. £07)050, 1১809 07706691169. 

শ্রীযুক্ত অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় । 

21846 

ও বৌ ক'ন! কথ! মুখ তুলে । 
বউ দেখনা! চেয়ে চোখ খুলে ॥ 

এনেছি বকুল মাঁলা, করবে আলা, তেল চোয়ান তোর চুলে ॥ 

মিশি ঈীতের হাঁসিটী বেশ মুখখানি বেশ চর্লটলে । 

ডুরে শাড়ীর বাহার বড় অচল খানি ঝুলঝুলে ॥ 

হাতের শাখা ধপধপে বেশ ঝুমকো! ঢে'ড়ী ছলছুলে । 

সিতেয় সি'ছুর কাজল চোখে খয়ের গোঁল। টিপ জ্বলে ॥ 

হলুদ মাখা অঙ্গ খানি গাঁল ছুটী বেশ তলতলে । 

কড়াই পান! সোঁণার দান। দুলছে দুছল তোর গলে ॥ 

2191] 

কাঁচা সোণ! চাদের পানা বৌটী তোমার দেখতে হবে । 

মুখটি বোয়ের আচল কোলে ফুলটী যেন ফুটে রবে ॥ 

অঙ্গ খানি রূপের ডাঁলি অফ)টন্ত চাঁপার কলি। 

বাউটী নেড়ে বড়টা তোমার পাঁনের খিলি তুলে দেবে ॥ 

আড় নয়নে দেখবে চেয়ে মুচকে হাসি পড়বে ছেয়ে । 

এমন সাধের বউটী তুমি পাবে পাবে পাবে পাবে ॥ 

আনেনি ওলি 



( ১০৬ ) 
টিটি রিট 

রর উরি এই রহাউ উই (ই ই এ পচ 

29786] 

কার কথায় করেছ এত মন ভারি (সুন্দরি) । 

আমি যেখানে সেখাঁনে থাকি অনুগত তোমারি ॥ 

( প্রিয় ) তুমি রাঁমসাল চাঁল তুমি অড়ঢ় ডাল, 

তুমি আমার মাছের অম্বল জানি চিরকাল ; 

গোল আলু; বাগ চিংড়ী, উচ্ছে পটল চর্চরী ॥ 

( প্রিয়ে ) তুমি পাঁউক্লটী, যেন জিবে গজাটী 
রসণোল্ল। রসে ভর। মোহনভোগ, কুটী, 

(প্রিয়ে ) তুমি আমার কীচাগোল।, তুমি আমার কচুরী ॥ 
(প্রিয়) পিপান্তের বারি যেন জল দেবার ঝারি, 

রোদের ছাতা, শীতের কাঁথা, মশার মশারী । 

( প্রিয়ে ) তুমি আমার মাথার মণি, আয় তোরে মাথায় পরি ! 

21908 

আহ কিব৷ মানিয়েছে রে । 

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনথ, কষ্চের পাশে বলরাম ; 
(ব্রঙ্গের কুষ্ভবনে ) 

মার, নাচের সঙ্গে তবলার চটী, টপ্লার জুরে হরিনাম ; 
( বাঁহবারে বাহব! ) 

যেন কপির সঙ্গে নটর শশুটি, ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম 7 

( বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ) 

আর, মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম ) 
( বাহবারে বাহবা ) 



(১৯৭ ) 
পাদ রর আস অপি 

টাকি কি 

যেন, জরের সঙ্গে বিশ্থচিকা, গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ; 

(ও সেই ঘাপর যুগে) 

আঁবাঁর, বিয়ের সঙ্গে রৌন-চৌকি, আর মরণ কালে হরিনাম। 

( বাহবারে বাহবা ) 

১). 80800 0101701 1901)671৩6, 

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
2192? 

রাগিনী পিলু বারোয়।__তাল যৎ। 

কেন কালী এমন হলি ওগো মুগ্ডমালি। 

রাঁজার নন্দিনী হয়ে বাঁপের স্বভাবে গেলি ॥ 

ঘোর শঙ্কটে প'ড়ে ত ডাকি কালী কালী । 

কাতর তনয়ে দেখে পা তোর দিতে প “৮”; ল॥ 

2193] 
রাগিনী ভৈরবী-__-তাল আড়খেমটা । 

কথ! কসনে লো রাই শ্রামের বড়াই বড়ই বেড়েছে । 

কে জানে ও কেমন করে মন হরেছে॥ 

শুধু ধীরে বাজায় বাশী, শুধু ভাসে মধুর হাসি। 

গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ড়েছে॥ 



শপ 

(১০৮ ) 
ই ইইউ ইইউ... ছে এজ 

৪00, 11910109609, [501 90102. 
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51644 

শ্রীযুক্ত যন্মথনাথ গুপ্ত । 

ইমন্ খাম্বাজ-_দাদরা । 

স্নদর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফ.লহার । 

তুমি অনন্ত নববসম্ত অন্তরে আমার ॥ 
নীল অস্বর চুত্বনে নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত, 

অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতধার ॥ 

ঝলকিছে শত ইন্দু কিরণ, পুলকিছে ফ 'লগন্ধ, 

ললিত অঙ্গে চরণ ভঙ্গে চমকে চকিত ছন্দে, 

ছিড়ি অর্থের শত বন্ধন করে তোমা পানে যত ক্রন্দন। 

লহ হৃদয়ের ফ.ল চন্দন বন্দন উপহার ॥ 

কীর্তন । 

হাদয় নিকুপ্তবনে বিহর নাথ নিশ্িদিন । 

প্রেম-তটিনী-তটে বাসনা-বংশী-বটে, 

আমি করহে কেলী বনমালী নেহারি নয়ন ভরে । 

প্রেম তটিনী তটে ও পদ পল্লব নিকটে 

আমি বইঠিব আনন্দে নাথ হবে কি হেন সুদিন ॥ 

আমার হিয়ায় বন আলে! করি নাঁগ, 

তুলি স্থললিত তান ডাঁকিব তোমারে তে 

আসি ঘুচিল তৃষা নিবারিব নামেরি এ গুণে, 

আমার হিয়ার বস আলো! করি নাথ ॥ 



এর এর রা “৫ ০০ চস পর কস পি এরি 

€ ১০৯ ) 
(উহ: এ, (রই 

9)6. 101)27509978 [)%২. শ্রীযুক ধর্মদান দান। 

31756 কাফি সিন্ধু-_কাওয়ালী ৷ 

দেহি দেবি দরশন। 

22034 
প্রেমের বিষম টান, যার প্রাণ. মানময়ি, বাঁধন দেও খুলে । 
নবরূপে উঠলে! জেগে অনুরাগে, বধু হে কীদলে কি চলে ? 
কাঁপছি নবমীর পাঠা, ছেড়া লেঠা, মিটিয়ে ফেল সই। 

ভেবে দেখি ও রসময়, দাও হে সময়, এখন সময় কই ১ 

তবে আমি হাত পা মেলে, ভাঁদি অকুলে ; 
কাজেই এখন তাই, পরে খুজে যদি পাই, 

আর দুঃখ দিওন। দীনে, দীন দয়াময়ি, 

দনুজ-দলনী শ্াম!, শিব-হৃদয় ধন ॥ 

দীনতারিণি, মন দিন আগত দেখি 

দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাঁকি ; 
জানিনা জননি, আর ক'দিন বা৷ আছে বাকী, 

এই বেল! দিনে দিনে কর দীনের ছুঃখ মোচন ॥ 
জানি মা চরণ তব ও পরেরই সথখতরী, 

কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি, 

তাই সতত তোরে আকুল-হৃদয়ে-স্মরি, 

অন্নসে থেকন! কর দভ্রতপদে আগমন ॥ 

সোহাগে আনবে। হে তুলে ॥ 

আমার নিও হে তৃলে। 

সখা নেব হে তুলে ॥ 



(১১০ ১ 
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2176] 
বেহাগ--কাওয়ালী। 

স্মর মন ম্মর হর বান্ধবে। 

আদি, অচ্যাত, কমলাকান্ত, তাত, নাথ, শ্রীমাঁধবে ॥ 

অগতির গতি, ত্রিভূবন পতি, ছুঃখ হুর্গতি-হারী, 

ভাবরে মানসে, প্রেম আবেশে, দয়াল দেব কেশবে॥ 

করুণ।-অর্ণব, অকুল কাণগডারী, পতিত-পাঁবন, গোলক-বিহারী, 

দ্ুরিত-নাশন, শমন-দমন, ভকত-জীবন-ধন । 

স্মররে তাহারে যদি রে ভবে তরিবে ॥ 

92032 

কাফি সিন্ধু-__যৎ। 

ওম কালি মুগ্ডমাঁলি, বনমালী রূপ কর ম! ধারণ | 

হৃদি-বৃন্দাবনে, শ্রীরাধিক! সনে একাসনে হোঁক যুগল মিলন । 

প্রেম-যমুনার তটে, আশা! বংশী-বটে, 

বংশী বাজাও হ'য়ে বংশী-বদন ॥ 

তোমায় শুনিয়ে বেণু, অজ্ঞান ধেনুঃ 

করুক আসি বিষয় তৃণাঁদি ভক্ষণ । 

21755 
রাগিনী পৃরবী--তাল যৎ। 

বেল গেল চল চল বহু দূরে যেতে হবে। 

আঁধার এলে গোল মালেতে পথ ভুলে যে পড়ে রবে ॥ 

দিনের বেল! 'ও মন ভোল' মিছে কাঁজে খেলা, 

এখন খ্জলে সাথী হবে রাতি। 

ভবের পথে সাথী কেউ ন! হবে ॥ 



(8 ১১৯) 

চাসনে আর পেছন ফিরে ভাস্সি নে অশাখিনীরে । 

দিনের দিন এমনি গেলে সে দিন বসে কাণতে হবে ॥ 
নাল 

বিদ্যানন্দর | 
21769 

চল যাঁইগে! সহচরী চল যাইগে! সরোবরে । 
আনবে! বারি কুলনারী কুস্ত কক্ষে করে॥ 
অন্তে গেল দিনমনি ত্বরা ক'রে চল সজনী । 

ক্ষ মনে গুণমণি আছেন শুন্ত ঘরে ॥ * 
পর পুরুষের পোঁড়। নয়ন, কুল নারীর দেখতে বারণ । 

বক্ষের মাঝে বক্ষের রতন ঢাকলো! যতন ক'রে ॥ 

৪). 10619600017 [0.1] 139161-096. 

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় | 

কিঝিট-_যত। 
21751 

যে ভাল করেছ শ্যাম! আর ভাঁলতে কাজ নাই। 

এখন ভালয় ভালয় বিদায় দেম। আলোয় আলোয় চলে যাই । 

কপালে লিখেছেন বিধি, বলবাঁন তাই যদি, 

তবে কেন সাধি মনে মনে ভাবি তাই। 

তোমার করুণ! যত, বুঝিলাম বিধিমত, 

দেখিলাম শত শত কপাঁল ছাড়া পথ নাই। 



€( ১১২ 0) 
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27758 রামপ্রসাদী। 

মন হারালি কাজের গোড়া । 

তুমি দিব! নিশি ভাবছ বসি কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥ 
কর্ম শ্ত্রে ৷ আছে মন, কেব৷ পায় তাহ! ছাড়া 

মিছে এ দেশ ও দেশ ঘুরে মর, ছিছি মন তোর কপাল পোড়৷ ॥ 
চাঁকি কেবল ফাকি মাত্র মন, শ্যাম! মা তোর ন্মেহের ঘড়া, 

তুমি কাচ মুলে কাঞ্চন বিকালে, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়। 

21750 ভৈরবী-কাওরালী। 

অয়ি ভূবন-মন-মোহিনি ! 
অয়ি নির্খবল-হৃর্যয-করোজ্জল ধরণি ! 

জনক-জননী-জননি ! 

নীল-সিন্ধু-জল-ধোৌত-চরণ-তল, 
অনিল-বিকম্পিত-শ্ামল-অঞ্চল, 

অন্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, : 
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি ! 

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে 3 

প্রথম সাম-রব তব তপোবনে 

প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে, 

জ্ঞান, ধর্ম, কত পুণ্য-কাহিনি ! 

চির কল্য।ণময়ী তুমি ধন্য, 

দেশে বিদেশে বিতরিছ অন্ন ; 

জাহৃবী-যমুনা-বিগলিত-করুণ। ; 

পুণ্য-পীযুষ-স্তন্তবাঁভিনি ! 



এ াচিহরাছি ৮৯ ডিস এসি [০ 

99088 

কাফি সিদ্ধু--কাওয়ালী। 

তনয়ে তাঁর তারিণি। (তারা) 
ত্রিবিধ তাপে তারা, নিশি দিন হ'তেছি সারা, 

বার বার বৃথা আর কাঁদাঁওনা অনিবার, 

অধম তনয়-ছুঃখ নাঁশ ছুঃখ-নাশিনি ॥ 

রাঙ্গ। ফলে ভূলিবন! আর আমি এবার, 

থাইয়ে দেখেছি তার, নাহি যে কোন'ও “এ” তার; 

সে যে পৃরিত গরলে, খাইলে “কু” ফল ফলে, 
খেলে জ্ঞান হারাই পাছে তোমায় ভু”লে যাই, 

মা হ'য়ে তনয়-যুখে দিওন। গে! জননি ॥ 

( সদা ) আমার আমার করি মত্ত হই অনিবার, 
ইন্জ্িয়াদি, দারা, সুত সকলি ভাবি আমার ; 

কিন্ত“ আমি” কোন্ খানে, ভাবিয়। না! পাই ধ্যানে ; 

কোন্ পথে গেলে সেই “ আমি” মিলে দেনা ব'লে; 
দীন রাঁমে আর ভ্রমে রে'খনা গে! নিস্তারিণি | 

27752 

বারোয়া পিলু-_-পোস্তা । 

মাগী যেমন মিন্সে তেমন সঙ্গে হুটো৷ চেল! গে! । 

মিন্সেকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে দিয়েছে প!. 

মিন্সে মড়ার মতন পড়ে আছে মুখে নাইকো র! গে ॥ 



( ১১৪ 9 

( সঙ্গে) জন পীঁচ ছয় মাগী এক মাগী তার কালো৷, 

(ও তার? সর্বাঙ্গে রুধির ধার! বূপে জগৎ করে আলো! গো । 

আমি মরণকালে এ চরণে পাই যেন ভেল। গো ॥ 

21754 

বিঝিট খাম্বাজ-_মধ্যমান। 

উভয়ের আখি মিলনে, উভয়েতে মরি প্রাণে । 

উভয়ের অন্তরের কথ। রহিল উভয়ের মনে ॥ 

উভয়ের যন্ত্রণ! যত, উভয়ে জানাব কত। 

উভয়েতে জ্ঞান হত উভয়ে মরি মনাগুণে ॥ 

উভয়ে প্রকাশিতে নারি উভয়ে গুমরে মরি | 

(কিস্তু) সাধ আছে উভয়েরি মিলন উভয় সনে ॥ 

১). 12981011200 0005066, 

ভ্ীযুক্ত কাশশনাথ চ্টোপাধ্যায়। 
21817 

ভেরবী দাঁদর। | 

আমার কমল। লেবু প্রাণ; 

সিলেটেতে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান । 

যখন তুমি নৌকায় এস, অর্ধেক কাচা অর্দেক ঠুসো ; 
তোমার ভিতর এত রস, না জানি সন্ধান ॥ 

জেন 





(১১৫ ) 
রানার, এর 4৮ ওও * ইউস 

চা] & 1.) 911৩ 07275. গায়িক]। 

90. 52108 [১70৮ 700881. শ্রীমতী স্বর্ণপ্র ভা দাসী। 
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কীর্তন । 

প্রভাতে উঠিয়৷ বিনোদ নাগর চলিল নাগরী পাশ । 

ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল নয়ন ( নাঁগর ঘুমের ঘোরেঞ্যাইত্তে নারে, ) 

সারা নিশি জেগেছে বলে, ঘুমের ঘোরে যাঁইতে নারে । 

মুখে মৃছ মূ হাস ॥ 

কপ্ণল উপরে সিন্কুর বিন্দু ( ভাল সাজিয়েছে ) 

সে ধনি বিরলে পেয়ে ভাল সাজায়েছে। 

কীর্তন । 

ভয়েতে কিশোরী ঢুবাহু পাঁসরি ধরিল নেয়ের গলে ! 

( ওহে নাবিক রক্ষা কর ব'লে বলে) 

রাধা! কোলে করি, রসিক মুরারি, ঝাপ দিয়া পড়িল জলে। 

( যমুনার বাঞ্ছ৷ মিটাবার তরে ) ভাগ্যবতী শ্রীযযুনার 
বাঁ! মিটাবার তরে ঝাঁপ দিয়৷ পড়িল জলে। 



(১১৬ ) 
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কীর্তন। 

হরি নাকি মধুপুরী গেল, আজু গোকুল শৃন্ত ভেল। 
( আধার হ'ল সাধের গোকুল আধার হ'ল ) 

সাগরে ত্যজিব পরাণ (প্রাণ আর রাখবে! না৷ মা ) 

( এ ছাঁর প্রাণ আর রাখবে! না ম! ) 
আর জনমে হব কানু ( কানু হব, এবার মলে কানু হব) 

( আর নারী হব না ম! কানু হব ) 

কানু যব হওব রাধা তবে জানাব বিরহ ক! বাধ৷ 

(জ্বালা জান্তে পারবে, নারী হবার কত জ্বাল জানতে পারবে ) 

( নইলে জাল! জান্বে কেন নারী না হলে পরে ॥) 

31869 

চির দিবস ভেল (হরি ) (কেন এলন! এলন! এলন! ) 

( আর এলনারে সণি ) ( আমার প্রিয় কেন এলন! সখি) 

রহুল মথুর! পুরী অতত্র হাম বুঝিনু অনুমানে ৷ 

(সে আর ব্রদ্ধে আসবে না তা, অনুমানে বোঝা গেল) 

( গ্রাম্য গোপ বালিক। (সখি গো ) আমর! আহিরিনী 

তায় কুরূপিনী, কৃষ্ণ সেবাঁর কিব| জানি ) 

হাম কিয়ে গ্তামম ভাগ্যে (আমরা! এমন ভাগ্য কি করেছি 

কৃষ্ণ সেবার দাসি হব, গুণহীন। ভাগ্যহীন।, কৃষ্ণ সেবার 

কিবা জানি ।) 



(১১৭ 0) 
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আনন্দের ভরে চাপায়ে রাঁধারে উলসিত হল গ!। 
কিব! মধ্য বযুনায় গিয়ে শ্তাম রায় দোলাতে লাগিল লা ॥ 
( ডুবল ডুবল ক'লে, নৌকা আর রাখিতে নারিলাম ) 

হার কঙ্কন ভূষণের ভারে, অধিক নৌকা টল মল করেঃ 

( সব খুলে জলে ফেলে দাও, তোমার প্রাণ থাকলে : 

অনেক হবে ও গোঁয়ালিনী হে) 

দ্ধি ছুপ্ধ ফেল হে খোলে ও গোয়ালিনী হে, 

ডাল! ধরিয়ে বাল। ছে'চ ছে'চ জল সব জলে ফেলে দাও । 

21873 

কোথা যাও হে গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর। 

কিসের পসরা দাঁসীর মাথার উপর (ও গোয়ালিনী হে 
নামাও দেখি কিসের পসরা, না দেখলে ও হে ও গোয়ালিনী 

না দেখলে যেতে দিব না হে) 

দধি, দুগ্ধ, ঘ্বত, ঘোলে পসরা আমার (জানি হে কে তুমি, 

তোমার বোলে উলাব পসর! নামাব কেন 

মাঁথাঁর পসর! নামাঁৰ কেন কে তুমি তোমার কথা । 

99019 

কীর্তন । 

কৈছে চরণে কর পল্লৰ ঠেললি মিললি মান ভুজঙ্গ । 

(দয় কি হ'ল না ও বজর ঝুকি তোর দয়া কি হ'লনা-__) 

(পদে কর ঠেলে দিলি-_ তোর দয়া কি হ'ল না--) 



(১১৮ ) 
চা 

( মানে মাধব হারাইলি, তোঁর দয়! কি হ'ল না__) 

কবলে কবলে জীউ জরি যব যাঁওব 

তবহি দেখবি ইহ রঙ্গে (কিবা! হয়েছে এখনি 

দশার কিব! হয়েছে, এই--তে। দয়ার পহিরাল 
তোর কাদতে কাদতে জনম যাঁবে কিবা হয়েছে ।) 
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কীর্তন । 

শিদতি সখি মম ( উহু মরি ম। মরি ম। প্রাণ যায় গো-_) 

শিদতি সখি মম হৃদয়মধীর মধীর মধীরং | 

যত জমিহ নহি গোঁকুল বীরং ॥ 

(তোরে কেন ভজলাম ন! মা-(ভজন্ত জনে কেন ভজলাম না মা) 

(সে আমারে কত ভজে গেল.) রাধে দয়। কর বলে কত 

ভজে গেল) (ফিরে চাইলাম না মা?) 

না কণরপি সুহৃৎ উপদেশং উপদেশং উপদেশং 

(তখন কারুর কথা শুনি নাই ম1)-- 

মাধব চাটু-পটল মপি লেশং 
(কত সেধে যে গেল--) 

রাধে দয় কর বলে কত সেধে যে গেল, 

সেধে গেল আর কেঁদে গেল কত সেধে যে গেল॥ 

29021 

কীর্তন। 

রাই ডাকে ও ও নেয়ে হে, 

(হাদে বলি ও নেয়ে হে) 



€ ১১৯ ) 

(ডাকে বাহু তুলে, ও নেয়ে হে, 'আমাদিগে পার করে দে) 
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একে অবল।, ত।হে অথলা।, 

চেয়ে দেখ নাবিক আর বেল! নাই, হ'ল অবেল। । 

(নেয়ে হে) 

কীর্তন। 

আমার সুন্দর লা যেবা আসি দেয় পা। 

হাঁনিয়া গণয়ে ষোল পণ ( কমে পার 

করি না, এক কড়া কমে পার করি না।) 

আমি যুবক নেয়ে, তোমরা যুবতী যেয়ে, 

হান্ত পরিহাঙে গেল দিন ( বেলা বয়েতে৷ গেল হে, 

পার করিবার বেল! বয়ে তে। গেল ছে। 

ছ্তোদের সনে কথায় কথায়, 

(শুধু বয়সের দোষে ) 

তোদের সনে কথায় কথায় বেল! বয়ে যে গেল হে॥ 

এ ওপারে মানুষ ডাকে, 

আমার খেয়াতো৷ পড়িল পাকে, 

( ওরাওতো৷ ডাকছে, পার কর গোবিন্দ ব'লে 

ওরাও তো ডাকছে ।) 

এই জীবিকায় আমি জি ( এই তে! ব্যবসা 

পার করার আমার এই তো৷ ব্যবসা, ) 
আমি ঘাটের কাগারি ( তা জগত মাঝে কেন! জানে 

এইতে। ব্যবসা, এই জীবিকার আমি জি ॥) 



28864 

91805 

( ১২৭ ) 
ই টনি ৬৪ ২০ চটি ও ও ডট ও 2 তাও ৭. পি 

কীর্তন। 

এস, এস, বলে রসিক নেয়ে ; 

পার হবি যদি আওতো| ধেয়ে ॥ 

(যমুন। পাঁরে কে যাবি গো, আমার দ্াড়াবার তো৷ 

সময় নাই, ওহে ও গ্োয়ালিনী ) 
আসিয়া নিকটে না পা'ল না, দেখিয়া কিশোরি বাড়াল পা 

( পারে যাব বলে যমুনা পারে যাব বলে ॥) 

কীর্ভন । 

কথায় কথায় দিন যায়, কড়ি নিয়ে চড় নায়, 
অশধার করিয়। «এল দেওয়া । 

( এ দেখ মেঘ উঠেছে জলে ভাসাবে বলে ) 
সবে আছে দিন দণ্ড ছুই, তিন, তোমরা অবল। জাতি, 
একে একে পাঁর করিতে সবার, হইবে অনেক রাঁতি, 

বোলবে কিহে তোমাদের পতি । 

নৌকা খানি মোর অতিশয় ক্ষীণ, বুঝিয়ে চাঁপিতে হয়, 

শুন সব সই, ছুই জনা বই, তিন জনা নাহি সয়, 

( ভার সবে ন! হে, ছুই জনা! বই তিন জনার ) 

আগে কে চাপিবে চাপহে তরীতে, নৌক৷ রাখিতে নারি । 
অতি খর জলে নৌক। খানি দোলে, চাপ মোর হাতে ধরি ॥ 

ধর, ধর, হাত ধরহে, এখন লাজের সময় নয় ॥ 



€ ১২১ 0) 

21882 

রাগিনী কাফি সিন্ধু-_-তাল যং। 

মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই চিরদিন কেন পাই না । 
কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে, তোমার দেখিতে দেয় না ॥ 

ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমারে যবে 

পাইহে দেখিতে, 
হারাই--হাঁরাই-_সদ। ভয় হয় হারাইয়। ফেলি চকিতে। 

9) 822 

রাগিনী খাম্বাজ--তাল যৎ। 

যাতনা! দিতে আমারে বাকি কি রেখেছ তুমি । 

গন্ঘলে সরল ভেবে হয়েছিলাম অনুগামী ॥ 

বারে বারে জানিরে প্রাণ, ফিরায়ে দাও পরেরি প্রাণ, 

ফিরে নিয়ে আমারি প্রাণ বিরলে বঙগিয়ে কাঁদি । 

99012 

ভৈরবী--বৎ। 

এসরে নয়নে আজি লুকাযে রাখি । 

আর কারে ন৷ দেখাব আমি তে। নয়ন ভরে দেখি । 

তুমি নয়ন-রঞ্জন, তুমি হদয়েরি ধন, 
তুমি মম হৃদয়ের পৌষ! পাখী, এস নুকায়ে রাখি ॥ 
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রাগিণী সুলতাঁন-__তাল কাওয়ালী । 

শ্তামের বাশরী বাঁজিল যমুনায়, তোর! কে কে যাবি আনন । 
বাশী বাজে বিপিনে, চিত ন। ধৈরয মানে, 

রাঁধা রাধা ব'লে বাঁশী হুকুল মজাঁয়। 

22014 

আর বাঁশী বাজাওন৷ শ্বাম ! 

একবার বাশী বেজে রাধার গেছে কুল মান । 

যে ঘরেতে ঘর করি, হরি বলতে প্রাণে মরি, 

( আমার ) শ্বাশুড়ি ননদী প্রি পতি ভল বাম। 

21831 

রাগিনী ভৈরব'--তাল যৎ। 

রাঁধা নামে অভিলাধী-_রাধা নামে সাধা বীশী 

বাজে শুধু রাধা ব'লে, 

আর কে বাজাবে বশী কালা আমি চ”লে গেলে । 

বাশী তোরে যাব রাখি, শ্রীদামের মুখে থাকি, 
রাধা রাধা বলে ডাকি ভূলাবি সকলে । 



০০১ 

22025 

(আর ) জলে যাঁওয়৷ হল না, 

কদঘ্বতলাঁতে কাল! করেছে থানা । 

যে বেড়াত বনে বনে, 

সেকি নারীর মর্ম জানে, 

শঠের সনে প্রেম করে আমার স্থুখ হল না। 

71155 1810)61990 702551. জীমতী বিতাবতী দাসী | 
21786 

এ দেখ! যাঁয় কাল পাখী তাঁর কালি কাল ছুটী পাঁণা, 
লোকে তারে কোকিল বলে বসন্তেতে দেয় গে। দেখা '। 

পাখী বড় সর্ববনেশে, আসে ফাল্তনের শেষে, 

পাখী হ'ত ঘদি বারমেসে আমার ঘরে থাক! কঠিন হতো । 

2179) 

ৃ জেলেনি প্রাণ আমার কমনে গেলিরে, 

হাতে তার বাঁউটি চুড়ি, পরণে তার ঢাকাই সাড়ী, 
মাথায় তাঁর মাছের ঝুড়ি লো, আশা। পথে যাই। 

জেলে যখন যায় বাজারে, আমি তখন রাক্তার ধারে, 

আশ পথে চাই। 



€( ১২৫ ) 

18101 900)9911 108981, রাণীহ্ুন্দরী দানী । 

21882 

রূপ দেখে যদি ভাল বাস সখা! ভাল বেসে স্থুথ পাঁবে ন। পাবে না, 

স্বপনের মত রূপ অনুরাগ ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবে ন! রবে না। 

রূপের আকর উজ্জ্বল তপন, তাহে কর মন সমর্পণ, 

প্রতি প্রভাতে উদিবে সোহাগ যে রূপ মলিন হবে না হবে না। 

যৌবন দেখে ভাল বাস যদি, সে নিমিষের নহে নিরবধি, 

তাল বাস তুমি পরিপূর্ণ। নদী যৌবন বাহার যাঁবে না যাবে না। 

27600 

ভুল করে ভাল বাস, বেস না, 

আমি ভাল বাসি ব'লে কাছে এস না। 

তুমি যাতে সুখী হও তাই কর সখা, 
আমি সুখী হব ব'লে যেন হেস ন1। 

আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালঃ 

কি হবে চির চির অশাধারে নিমিষের আলো, 

আশা ছাড়া ভেসে যাই, যা! হবার হবে তাই, 
আম অদৃষ্ট শোতে তুমি ভেস না। 

21882 

গৌরাঙ্গ তোমার প্রেমে মজে আমার হাড়ীর হাল। 
উজান আর বইবে! নাকো, ঢেউ লেগে খাই থতমত কি নাকাল 



( ১২৬ ) 
৪ ৩৯৬ চস ই. ০ ৮ ও এসি এস সস্তার 

কেটে নাকে রসকলী--আ'টিয়ে কীচুলি, 

এ গলি সে গলি ঘুরে মরি খালি, 
আর পীঁচ সিকে প্রেম হয় না ওহে বনমালী-_ 

তোমার কপালেরি ভোগ মালার ভোগ-_ 

আর তে৷ প্রাণে সয় না, 

গোরা দিন তো চলে ন! এখন মাগ্যি বড় চাল ॥ 

97992 

বৈষণবী ৫তার একি পিরীত ভাই । 

তোর কপট প্রেমের মুখে ছাই ॥ 

নিত্য নিত্য মনের হাটে-_ প্রেমের ভাগ। দাঁও, 

তোলা--তোল। ছলেরে প্রাণ কতই মন ভোলা ও, 

সত্যি বলি বৈষ্ণবী প্রাণ--এখন তোর সেভাবু নাই, 

নয়ন ছুটী পুরুষ ধর! ফাঁদ 

আধার ঘরের মাণিক লে! তুই পৌর্ণমাসীর চাদ, 
কি বলবে! আর-_বৈষ্ণবীপ্রাণ তোর (প্রেম সাগরে 

পাইনে থাই ' 

21878 

আহা) প্রাণ নিয়ে প্রাণ পালিয়ে গেছে ভালতে। হবে না। 

ওগো ছি-ছি-ছি, আমায় দেখিতে পার না কিঃ 

আমায় দেখিতে পার না, দেখ! কি দিবে না, একি কর কি? 

যারে যাচিয়ে দিছি প্রাণ রে প্রাণ ফিরে তে! নেব না ॥ 



(১২৭ ) 
পি শী” রস 

21926 

আমি ফিরি করি পাড়ায় পাড়ায় বেলয়াড়ি চুড়ী । 
চুড়ী কেনে কত সোহাগ ভরে যুবতী ছুড়ী ॥ 

আমার চুড়ীর এই গুণ, 

নিভে যায় সই মনের আগুণ, 
অমনি করে প্রাণটা আমার ওলো সই, 
মাইরি, মাইরি, বললে! কি মাইরি, মাইরি । 

০১ 

৩11). 19101 ১০১৭৪ 1301, 

শ্রীমতী রাণী স্ন্বরশ বাই। 
27700 

রাগিনী ছায়ানট-_তাল কাওয়ালী। 

যদি বারণ কর তবে আসিব না। 

যদি সরম লাগে মুখে চাহিব না ॥ 

যদি বিরলে মাল গাঁথা, সহস! পায় বাধা । 

তোমার ফুল বনে যাইব না ॥ 

যদি থমকে থেমে যাও পথ মাঝে । 

আমি চমকি চালে যাঁব অন্য কাজে ॥ 

যদি তোমারি নদীকুলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে। 
আমার তরীখানি বাহিব না॥ 



21767 

€ ১২৮ ) 

রাগিনী মুলতান-_-তাল মধ্যমান | 

তুমি কি ত৷ জান নাহে বেঁধেছি যে প্রেম ডোরে । 

দেখি কেমনে পালাবে তুমি আশ! ধরে আপন জোরে | 
হৃদয় মন্দিরে রাখি, প্রহরি করেছি অখি। 

দেখি কেমনে পালাবে তুমি ফাঁকি দিয়ে অবলাঁরে ॥ 

81158, 1১010 1 01000] 7, মিন পূর্ণকুমারা | 

88957 

21260 

কীর্তন । 

কি মধুর স্থুরে বাশী বেজে উঠলো শ্যাম । 

একি তোমার লীলা! না বাঁশীর খেলা, 

আমি বুঝতে নারি গুণধাম । 
একবার বাশী বেদ্গেছিল যমুনারি কুলে, 

সে শ্বপন কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভূলে। 

সে আকুল প্রাণে নাইক সথি শ্রীদাম সুদাম বলুদাম । 
যমুনায় আর কি উজান, তুলবে সখ রাধার নাম । 

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুন৷ প্রবাহিনী। 
ও যার বিমল তটে, রূপের হাঁটে, বিকাঁত নীলকান্ত মণি । 



£ ১২৯ ) 

কোথা চারু চক্রাবলী, কোথা ব৷ সে জলকেলী, 
কোথা ললিত। সথি স্থহাঁসিনী-_ 

কোথ! সেই রান বিহারী বংশীধারী বামেতে রই বিনোদিনী ॥ 
না বাজে নুপুর ধ্বনি, না বাজে কিদ্বিনী, 
মধুর হাসি মধুর বাশী আর নাহি শুনি-- | 
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি । 

27956 

হৃদয় মৃণাল হ'তে ছি'ড়েছে কমল দল। 

শুখায়েছে বুঝি হায় এত দিনের অযতনে 
স্থবাস বিকাশ ভরে, কে আর মাতাবে মোরে, 

আর কার ছায়া ধ'রে, ভুড়াব এ জীবনে । 
সখ আশা ফুরায়েছে, ভালবাস! কোথা গেছে, 

স্থৃতি টুকু রহিয়াছে, জড়িত সুখ-স্বপনে। 

27955 

বধু তোমার গরবে গরবিনী হাম স্ধপসী তোমার রূপে! 
( গরব বাঁড়ায়েছ হে গরবিনীর গরব বাড়ায়েছ হে) 

হেন মনে করি ও ছুটী চরণ সদাই রাখিব বুকে ॥ 

(ছেড়ে দিব না হে রাঙ্গা চরণ ছেড়ে দিব না হে) 

(আমার হুদয়ের ধন হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে দিব না হে) 



(৫১৩০) 
এরি 

“আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, . 

(আমি নয়নে পরিব, নয়নের অঞ্জন করে তোমায় নয়নে পরিব) 

তুমি সে কালিয়ে চাদ । | 

জ্ঞান দাস কয় তোমার পিরীতি অন্তরে অন্তরে রয়। 

21986 

আমি--আমি নিশি নিশি কত, রচিব শয়ান, অকুল নয়ন রে। 

আমি-_নিতুই*-নিতুই বনে করিয়ে যতনে, কত কুসুম চয়ন রে। 

কত-_শারদ যামিনী, হইয়ে বিফল বসন্ত যাইবে চলিয়া, 

কত-_আশার স্বপন. উদ্দিবে তপন. প্রভাতে যাইবে ঝরিয়া, 

এ--যৌবন কত, রাখিবে বাঁধিয়া; মরিব কীদিয়া রে। 

সে--চরণ পাইলে, মরণ মাগিব কীদিয়! সাধিয়ে রে ॥ 

যেন কার পথ চাহি, এজনম বাহি, কার দরশন যাচি রে, 

হেন--আসিবে বলিয়া, কে গেছে চলিয়! তাই আঁমি বমে আছি রে 

22017 

-* আমি চিনিগে। চিনি তোমায় ওগো বিদেশিনী, 
তুঁমি থাক সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী । 

€তামায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় শারদ প্রাতে, 

তোমায় দেখেছি হৃদয় মাঝারে ওগে! বিদেশিনী ! 

আকাশে পাতিয়ে কান, শুনেছি তোমারি গান, 
_ তোমারে ঈপেছি প্রাণ ওগে। বিদেশিনী ॥ 



€ ১৩১ ) 

ভূবন ভ্রমিয়! শেষে, এসেছি তোমারি দেন্খে, 

আবি অতিথি তোগারি দ্রারে ওগে। বিদেশিনী ৷ 

92078 

“মা” “মা” রবে যনোহৃথে মন ত্রিতস্থী বাঁজাওরে। 

মায়ের রচিত সুমধুর বীণ! বাঁজা'য়ে মায়ের নাম গাঁওরে ॥ 

গঙ্গা! যমুনা, সরস্বতী ঘেরি, সপ্তকোটি তন্ত্রী সারি সারি, 
বাজিছে নিয়ত “ম1” “মা” করি বাণার ভিতরে শ্তনরে। 

দীন রাম বলে ক'রোনা হেলা, বাজাও সাঁধের বীণা! এই বেলা; 
(তব) আকাম্থা ফুরা'লে যাবে লীলা! ফেলে” 

আনন্দে চলিয়ে আনন্দ নগরে । 

21905 

কান্থ সে বিনোদ রায় গো। 

বিনোদ চুড়া বিনোদ বরিহাঁর, উড়িছে বিনোদ রায় গে ॥ 

বিনোদ-কপালে, বিনোদ-চন্দন, বিনোদ বিনোদ সাঁজে। 

বিনোদ-অধরে বিনোদ-মুরলী বিনোদ বিনোদ বাজে ॥ 

বিনোদ-গলায় বিনোদ-মাঁলা বিনোদ বিনোদ ছুলে। 

কোনও বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনি গেথেছে বিনোদ ফলে ॥ 

বিনোদ-কটিতে বিনোদ-বসন বিনোদ বিনোদ সাজে । 

বিনোদ-চরণে বিনোদ-নৃপুর বিনোদ বিনোদ বাজে ॥ 

কহে শ্তামানন্দ বিনোদ-নাগর বিনোদ কদস্ব মূলে । 

ওরূপ দেখিয়ে কত বিনোদিনী কলসী ভাসা'ল জলে ॥ 



( ১৩২ ) 

টি 

সর হ০ ও শরদ্থর 

21988 

| মাব-_একতালা ] 

মহ দ্বাদশ দল কমল দোলায় । 

দৌলে কমলিনী সনে, কমল নয়নে, কিব! ছুলিছ
ে ভুবন মোহন ॥ 

প্রেম পরশে দোলাইছে দৌলাঃ দেখরে
 মানব অপরূপ লীল। ৷ 

হেন এ চপল কোলে করে খেলা, ন
বীন নীরদ ভাবে নিমগন ॥ 

প্রেমাবেশে দিগন্বর দিগম্থরী, নাঁচিছে বলিছে হরি হর
ি হরি । 

জয় রাঁধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী, জয় য
ুপতি লক্ষমীনারায়ণ ॥ 

যূলাধার চতুর্দল শিরোপরে, সাঁপিনী নিদ্রিত। ছিল নত শিরে, 

দোঁলের গোলেতে জাগিয়! শিহরে, সদা উর্দমুখে করে নিরীক্ষণ ॥ 

দীন রাম বলে পূর্ণিমার দিনে, যতনে গোপনে অন্তর নয়নে । 

যে হেরে তাঁর জীবন মরণে, অনায়াসে জিনিতে
 পারে সে শমন ॥. 

9]959 
বিবিট-_একতালা ৷ 

হরি হে আমার এই বাসন! । 

আমার হদয়-মাৰে দীড়াও এসে বংশীধারী কেলেসোণ। ॥ 

মনচোরা রাঁখাঁলবেশে, আমার হদয়-মাঝে দাড়াও এসে, 

আমার হৃদি হোক হে কদমতলা অশ্রধারা হোক যমুনা ॥ 

বাজায়ে কুল-নাশ। ধাশী, একবার ত্রজের খেলা গেল আসি, 

আমার হৃদি হোক হে ব্রজের মাটি মন হোক হে গোপাঙ্গন। ॥ 

শ্তাম কলক্ক অলঙ্কারে, চাহি সদ। সাঁজিবারে, 

ধরম করম ছেড়ে চাহি এঁ নাম করিবারে সাধনা ॥ 

82রাতেরাজাআারতজনে 
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91990 

সিন্ধু খাম্বাজ-_যৎ। 

আমার চোখে যদি লাগে ভাঁল কেন চাঁইব না । 
দেখব কেবল মুখখানি তাঁর তাও কি পাব না ॥ 

আখি আমার দিয়েছে বিধি, দেখবো ব'লে নিরবধি, 

নয়ন ভরে দেখব তারে কারুর কথা শুনব না ॥ 

199] 
দেশ মিশ্র-_ত্রিতালী । 

শিশির অন্ত জাগিল বসন্ত পিরীতি আকুল জাগে । 

জাগিল ধরণী, নব ফুলমালিনী, কান্ত পরশে অনুরাগে ॥ 

চারিপাঁশে শুধু জাগরণ, মৃহ হাসে প্রেমের মিলন, 
কোথা নয়নে নয়ন, কোথা মধু আহরণ, 

কোথা ঘন ভূজ-পাশে বন্ধন লাগে ॥ 
গগনে উঠিল গীতি, অনঙ্গে ঢলিল রতি, 

সংবাদ বাহি পিয়া, পিয়ামুখ চাহি, 

ছুটিল মলয় দূতী আগে । 

আবরিল বন্ুমতী কুস্থম পরাগে ॥ 

91959 

| কীর্থন-_-একতাল! ৷ 

স্টাম নাচ নাচ শ্রাম! রূপ ধরে ॥ 

হতে হৃত্যকালী দৈত্য-সুও-মালী, 
নেচেছিলি যেমন জন্থর সময়ে ॥ 



(১৩৪ ) 

৮ ৮ পিপিপি ০ শা শপ সস ০ পাস সপ 
্ 

৯ 

বহুদিন কানু, বাজাইয়ে বেণু, চরালেত ধেনুগণে। 

নটবর বেশে, লীলা প্রেমাবেশে, হ'ল গোপ-বধু সনে ॥ 

এখন বাঁকা শশী, ক্ষণ রাখ বাঁশী, ধর খর অসি করে, 

ছাড় পীত ধটী, বাধ কটি তটে, নর-কর-হার, 

দেখি রক্তনেত্রে রণঙ্ষেত্রে, মুক্ত কেশভার, 

নাহি মুরলী বন্ধার, ঘোর হুহস্কার, কাপল অমরে। 

খল খল হান্ল, টলমল বিশ্ব, স্তাম। বামা পদ ভরে ॥ 

21999 

উড়িয়া! গান । 

রসবতী কোয়াড়ে যাউছি। 

কোয়াড়ে বাঁউছি, কোয়াঁড়ে যাউছি ॥ 
হাঁতেতে কড় মড়, ককাড়ে চন্ত্রহাড় | 

নাকেতে বেশর ঝুলাউছি ॥ 

21961 

রাগিনী সাহানা-_তাঁল টিমে তেতাল! । 

আসি বলে সে গেছে আমার । 

আঁসি বলে যে যাঁয় চলে ফিরেতো৷ আসেনা আর ॥ 

আমার হাসি টুকু চুরি ক'রে, থাকবে কি সে প্রমোদ ভরে, 

খের বোঁঝ। চাপিয়ে দিয়ে প্রাণের সুখ হরে, 

শম্মান ধারে পড়ে রব একটী পাশে এ ধরার ॥ 



(১৩৫): 
সে আমার আধার প্রাণে, হেসে শ্তধু আলে আনে, - 

মরা মন জেগে ওঠে যার মধুর গানে-_ 
পলক হার! হ'লে সার!, হৃদি মাঝে হাহাকার ॥ 

তারি মুখ মনে হলে, ভাসে হৃদি আখি জলে, 

শশ্মানে পড়িয়ে রব, শুনিব প্রেমেরই ধার ॥ 

৪1999 

রাগিনী বেহাগ খাশ্বাজ__তাঁল কাওয়াঁলী। 

রূপ দেখে যদি, ভালবাস সখা, পায়ে ধরি ভাল বেসন।। 

স্বপনেরি মত, রূপ অনুরাগ, ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবেন! ॥ 

রূপের আকর, তরুণ তপন, তারে কর সখা প্রাণ সমর্পণ। 

প্রতিত্প্রভাতেতে, হ্বাসিবে শোভাতে, সেরূপ মলিন হবেন! ॥ 

ভালবাস যদি প্রেমেরি কারণ, সে ভালবাসাতে করিনে বারণ । 

ভালবাস যদি 'জীবন মরণ, আখি কাঁরোপানে চাবেনা ॥ 

917. [0817119]7 0085%, শ্রীমতী উধ্াবালা দাসী । 
21890 

কে হে নাগর বকুল তলায় ছুকুল মজে তোমায় হেরে। 

রসিক রতন কার প্রাণধন, নাগর শুক পাখিটী হাতে কোরে । 

গগণে চদ পর্ণ শশী, অধর চাদে মধুর হাসি, 
স্বদেশী কি হও বিদেশী, 
নাগর থাকবে নাঁকি বাঁস! লয়ে। 



শন উচ্কালত 7 উন], 

11,11৯ 1 1'111.-৯। (15111 11, 
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আমার পুরুষ রতন, 

বেরিয়ে গেছে ভোরের বেলা ফেলে এ রতন । 
দিয়ে নথের নাড়া। দিইগে! সাড়া, বেচতে আসি পান ; 
কত রং বে-রঙ্গের বাবু ভায়া চেয়ে চেয়ে যান; 
দিয়ে দীতে মিশি, মুচকি হাসি, পান আছে পান খিলিওয়ালী॥ 

(রানের 

819]? 

আমার আহলাদে প্রাণ আটখান! ৷ 

প্রাণ কেমন কেমন করে, বুঝতে পারিনা ॥ 
আমি আসছি ধান ছুর্বা! নিয়ে, মামুজি করবে বিয়ে, 

ঢলাঢলি, গলাগলি করবো! ছুজন । 

তোমার মুখখানি কি চমৎকার, 
দেচখ তোরে মাথ! ঘোরে, হয় একাকার ; 
যদি ভালবাসিস, সামলে থাকিস, দিসনে গো 

ভাই প্রাণে হান! ॥ 

2188? 

পূরবী- আড়াঠেকা । 

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার! তুমি । 
তোমার কর্ম তুমি কর ম৷ লোকে বলে করি আমি ॥ 
পক্চে বন্ধ করে করা, পঙ্গৃতে লঙ্ঘাঁয় গিরি, 
কারেও দাও ইন্্রত্ব পদ মা, কারে কর অধোগামী ॥ 



€ ১৩৮ ) 

91922 ঁ 

সাহান।--ঘৎ। 

কি স্বপন দেখিলাম আজি ঘুমের ঘোরে । 

কে যেন আনিয়ে মোরে আলিঙ্গন করে ॥ 

মনে করি ধরি ধরি, ধরিতে নাহিক পারি, 

আর কি পাইব আমি সেই মনচোরে । 

সে আমায় ভাগায়ে গেছে অকুল-পাথারে ॥ 

91888 

রাগিনী সিদ্ধু ভৈরবী-_তাল ত্রিতাল! । 

ভাঁলকে বাসতে ভাল কবে কে সাধ্যে আসে ৷. 

ভাঁলটী দেখলে পরে সবাই তারে ভাল বাসে । 

জলে কমল দেখলে সখি, দেখে তারে হতাম সুখি, 

ঘুমের ঘোরে দিনমণি রাঙ্গা চ'থে ধায় আকাশে ॥ 

21916 
রাখিনী ভৈরবী--তাল খেমটা। 

এবার বুঝি আমার ভাগ্যে পিরীত সইল ন|। 

সাদা প্রাণে কালি দিলে তার তো! ভাল হবে না ॥ 

শুন ও গুপনিধি, আমি কি অপরাধি, 

যাঁর জন্টে করি চুরি সেই হল বাদী__ 
ত কোরে জোগাই মন, তবু তোমার মন পেলাম না। 



( ১৩৯ ] 
শা টি পিস শি, পিএ সি ই ই সর ইস ইউস 

৪70, 11701010907 [08551 

শ্ীমতী কিরণষয়শ দাসী । 
9] 822 

ইমন কল্যাণ-__কাওয়ালী । 

তোমার কোমল-প্রাণে জেগে আছে কি জানি কেমন আশ! । 
আশার আশে হয়না! যেন নিরাশা-সাগরে ভাসা ॥ 
উথলেছে যৌবন-জ্রল, সদাই করে চল্ ঢল্, 
ম্রমে বেদন। পায় হেরি অখি ছল ছল, 

কি জানি কে পাবে সই, তোমার স্ুধাঁর আবার ভালবাস! ॥ 

21824 

'পুরবী-_আড়াঠেক। । 

ভালবেসে পাগল হ"য়ে দেখ লো সখি কোথায় যায় ) 

মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলতে লো কই পারি তায় ॥ 
সেধে মন দেছ যারে, ভুলবে তারে কেমন ক'রে, 

পিরীতের বিষম ফেরে, দেখলে বুঝি প্রাণ হারায় 

হ! হতাশ, দীর্ঘ শ্বাস দেখবি যদি আয়লো। আয় ॥ 



ার থিয়েটার ) 
সি 
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শা ৬ চা ক শা্দসপরি পসস 

চা-ওয়াল। ৷ 

শা শী তা পট সিসি ও সপ জ ০ 

( ১৪১ ) 
২৬ সস্স্ডি, বি 

তোমরা চেকে নাও চিনে) 

আসামের চা নয়ক। আমার খালি দিই চীনে, 

পাঁউরুটী ওয়ালী । 

চা-ওয়ালা । 

পাউরুটী ওয়ালী । 

প্যাকিং কর! মার্কা মার! নয়তে। গো মাঁটী ॥ 
আমি কিনি রোলার মিল্, 

হাতা ভাঙ্গা নয়তো ভূষি থাকে না এক তিল, 

তাতে গড়! নরম কড়। ব্রেড, পাউরুটী। 
এচা তৈরি খুব ্ ্ 
কেটেল্ খুলে দেখাই ঢেলে আল্তা৷ পান! রং 
স্থগার দেওয়া উড়ছে ধৌয়া, কেনে এক বাটী।॥ 

খেলে আমার এ বিস্কুট 
পিক্, ফেমার আর হণ্টলে পামার 

ক'রে দেবে হুট. 

এরারুটে গড়া বটে শোন্ গে কথাটি: 
চায়ে ফেলে খাওগে! তুলে সুখ পাবে খাটা ॥ 
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শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দাসী । 

পুকুয়। প্রেমের বিষম টান যায় প্রাণ মানমন়ী 
বাধন দেও খুলে । 

স্্ী। নবরূপে উঠলো জেগে অনুরাগে 

বধু হে কাদলে কি চলে । 
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পুঃ। কাঁপছি নবমীর পাঠা ছেড়া লেগ. . 
মিটিয়ে ফেল সই। 

স্ত্রী। ভেবে দেখি ও রসময় দেও হে সময় 

এখন সময় কই॥ 

পু) তবে আমি হাত পা মেলে ভামি অকুলে। 

স্্রী। কাজেই এখন তাই, পরে খুজে যদি পাঁই 

সোহাগে মানবে হে তুলে ॥ 

পুঃ। আমায় নিও হে তুলে । 

স্বী। সখ! নেব হে তুলে॥ 

21805 

সত্রী। আনায় রাখলে ধরে মায়ার ঘোরে 

রাখি সবাই ঘিরে। 

আমায় ডাকলে পরে দোকানদারে 

চুমুক মারি ক্গীরে। 
সত্রী। (আমি) শোকে চোখের জল আবার মুছাবার অচল । 

পুঃ। আমি ছাগল দেখে, খিদেয় পাগল, ভাসি আখি নীরে॥ 

সত্রী। আমি মুখে হাঁসি, ঠেটে ভাসি, আমি ভালবাসাই ভালবাসি। 

পুঃ। আমি টাট্কা বাঁসি পেটে ঠাসি প্রেমের খাতিরে ॥ 

উভয়ে। তবে ছুজনে দুদিকে যাঁই মন মেলে তো৷ আসবে ফিরে ॥ 

পু 
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শ্রীুৎ গোপালচন্দ্র গিংহ রায় । 

কলিকাত। ফিরিওয়াল। ৷ 

প্রাতঃকাঁল হইতে রাত ১১টা পর্য্যন্ত অনেক জিনিষই বিক্রয় 

হয় প্রথমেই কি? গন্ধমাদনের মতন এক ঝুঁড়ি মাথায়, তার 
ব্যাটার বসন ভূষণও সেই রকম, হৃর্ধ্যদেক উদয় হলেন আর 

তিনিও সেই হাজির হলেন «টিকে লেবে গো! টিকে, তাঁর পর 
ভাঙ্গা ছাতা আছে বিক্রী। লে ভাজা কলাই মুগ কলাই ডুহর 
কলাই ঘি চ্চাই বোম্বাই আম ২ হাদি দহি ২ ইলিশ মাছ ২ ভাঙ্গা 
লোহা আছে বিক্রী” এই হাজারি বাগ জেলার এক স্ত্রীলোককে 

ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, লোহাওয়ালা পেতলের জিনিষ বলে ঘড়ি, 

ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেমন করে। এগে এ বুড়িয়। মাই আগে 

ফুটা চিজ বা, আযারে বাবুয়াচে আগে বহু আগে দস্তান। হোতে 

কার ঝুলি হতে ফুটলকে, তে কর! দেকে নিমক লেতেনা 

( বৌ বলছে ) আগে কাহা হোতই কেতন! নিমক দেতেই নিমক 

দেতে লিয়াও বাবুয়া লিয়াও তেনি নিমক মিলতা৷ লিয়াও। 

তার পর মাগী ওঁ বলতে বৌ নিয়ে এনে দিলে ভাঙ্গা গুল। ও 

ব্যাটা নিয়ে বল্্ছে পেতলের জিনিষ কিছু নেই আছে এ বুড়িয়া 

মাই আগে পিতলকা! চিজ নইঠেবা। ই! হা আগে বহঃ বাবুয়াছে 
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টিটি রাতের 

ছোলুড় দেলহ খইনী কাটোরামে সেটায়াদেলছে সেটার দচুনাঠি 

তেকরে দে করকে নিমক লেতে না । আগে তেকরে চুনাটি 

কহে গে৷ তেকরে“ঘড়ি কহে এই রে বাঁপ ঘড়ি কেকরে কহে 

ঘড়ি হাম না! দেখলেহে ঘড়িকা সেটাও কাটাওমেদেলেছে ঘড়ি 

ঠন্ ২ বোলাতহে তেকব ঘড়ি কহে। রহত হাম লিয়কে দেহ 

তেই। যা মাইয়া যা। তার পরে ও ঠিক ভূগিয়েছে আর কি। 

ঘড়িটি নিয়ে এসে দিয়েছে ও ব্যাটা দেখলে ঘড়ি বষেলে মাইয়৷ 

আগে লে ২ তেনিসে নিমক যেয়াদা! লে লে লে তে বহুত আচ্ছা! 

চিজ বা পিতলকে | ও ব্যাটা নিয়ে টামওয়ে করে লম্ব। তার পর 

ছেলে এসেছে ছেলেকে বোঝাচ্ছে মাগী এ বাবুর! তেহার খয়লি 

ছোড় দেলে সে চুন*টি কাঠোয়! মে সাঁটা দেলে তেকরা দে করকে 

নিমক লে লে হে বেটোয়া৷ কেতনি নিমক দেলে বেটোর়া৷। হাঁইরে 

বাবা কেকরে চুনাঠি কছেগে। কব হাম খইলে খাতোগো। কীহা 

মিল তেকরা। হাম ঘড়িটী যাতে গো। হেইরে বাপ সে ঘড়ি যে 

ঘড়ি কাহা হায় গে! হামার! আঠার। রূপিয়া৷ লাগল, হায়রে বাঁপ 

হামার বাবুয়াক। ঘড়িয়া ভুলালেগেয়ে রাম আরে কোন গলিয়ামে 

ঘড়িয়। লেগেলে রাম হামর পিতলক! কঠোয়! কে কহল হামার 

আঠার রূপিয়! কা ঘড়িয়া লে গইল এ মাইয়া খোয়ার গেল । 

মতি রায়ের বাত্রা। 

প্রথম যাত্রাওয়াল! আসছে ; গাটরী বগলে ? একটি ছাতা! আছে 

পুরাণ তার 'হীজে ভীজে ছিড়েছে, ময়ল! এত ধরেছে যে ১৯ 

দিন আগুনে কেবল তেলটাই ওপরের পোড়ে, তাঁর পর বদি 
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কাপড়ে গিয়ে লাগে। ছুটো চটি ছুপাটি আছে হাতে, তার 

গোড়ালির দিকট! থেয়ে গেছে, আর কন্কাতার রাস্তার কাদ 

যথেষ্ট লেগেছে প্রায় তিন পো দাঁরাগ এক একটা; তারপর ওই 

যে কচুয়ানের৷ ঘোড়াকে ঘাস খাইয়েছে না ছু চারিটি কাদার 
সঙ্গে উঠেছে, যেন ভূতার ঝালর হয়ে পড়েছে আর কি।: এই 
চটিভুতা হাতে, গাটরি বগলে, ছাতা হাতে, জলে ভিজে কাপতে 

কাপতে এসে হাজির; নোদে জেলার লোক। বাবু আমাদের 

সাজ ঘরটা কোন দিকে হয়েছে বলতি পারেন? ওই দিকে এ 

আন্তাবলের এ দিকে? ওরে বেশকারি, আরে পোষাক নিয়ে 

আয়-' পোষাক ! এই মরেছে-ব্যটা হনুমানের পোষাক এনে 
হাজির করেছে, আরে মহাদেবের পোষাক জটা আনধে ন! 

হনুমানের ন্তাজ এনে হাজির করেছে । খড়ি মাঁটী কোন দিকে ? 

আজ্ঞে এই যে, ওরে ভাল হল না, একবার ত্রিনয়নের ছাপট! 

মেরে দে দিকিনি, দুর হতভাগ! এষে ধেবড়ে গেলরে, দাড়ি গৌঁপ 

কৈ, আঃ হাঃ হাঃ হাঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ কাররে, এষে থুতুর 

গন্ধরে, মরেছে ব্যাট। কোথাকার, ওরে বাঘ ছাল কৈ? আজে 
এই যে, পেছন দিকে এঁটে ভালকরে ওরে জটাজাল আজ্ঞে এই 

যে, এই মহাদেব সেজে বেরুলেন আর কি। এক বড় লোকের 

বাঁড়ি গান হচ্ছে, আর মহাদেব সাজলেই ওদের ধারন! যে ভি 
বড় চাই, ত| যাত্র দলেত আর ভুড়ি পাবার যো৷ নাই, ম্যালেরিয়া 
ভোগার দরুণ থে ভুড়ি তা! প্রায় প্রত্যেকেরই আছে, গলা ছিনে 

হয়ে গেচে, পেট মোটা হয়েছে, মুখ খাঁনির বাহার যেন খাজার! 
কাটতে একটি আনু গেঁথে রেখেছ) এই নিয়ত চয্লেন, মহাদেহ 
গিয়ে চেয়ায়ে উ্শেন, একেবারে ধ্যাদস্থ । মহাদেবকে বিভীহ 
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খু'জতে এসেছে-নবিভীষণ সেও নোদে জেলার সাক ; শোদে 

জেলার টানট! আছে। ওই যে..ছ্দ্ুরে & রক্সরিভ পক্বর 
শূলপানী নিবেশন করে রয়েচেন, বলি ভা দেব, আজ তুমি 

শর হয়েকি অশঙ্কর হত্েচ, ' তোলানাথ ! আজ - তুমি সেই 
'তোগ্লানাথ হয়েকি অভোলানাথ হয়েচ, শিবহে ! তোমার ললাটে 

যে অগ্নি রয়েছে, বলি অগ্নিতে কি লোকের জীবন নাঁশ হয় না? 
তোমার যে কে হলাহল রয়েচে বলি ও হলাঁহলে লোকের জীবন 

নাশ হয় না, শিখ শঙ্কর শঙ্কর শঙ্করে শঙ্কর এখন জুড়ীরা উঠেছে ; 
ছে শিব শঙ্কর, তারপর একজন কাল মোটা জুড়ী বাঙ্গালা ৫এর 

মতন মুখ তিনি টান দিচ্ছেন আর কি, আ:__বাকির উপর 

ঝেণক গেল আর কি, তার পর আর একজনের আওয়াজটা ভাল; 

কারদানীর চোটে সব খারাপ হয়ে গেল। ভার পর আর 

এক জনের আওয়াজ ধরে গেছে, যেন কে মাথার 'দিবির দিচ্ছে 

তিনিও রাগিনী দিচ্ছেন ; শিব-রে--এএএ জিব টিব বের 

করে, তাঁর পর একজন ওস্তাঁদ জুড়ি তিনি ও রাণিনী দিচ্ছেন ;-- 
শিব শঙ্কর--বেট। যেন, কপাটি খেলার চু ধরে বসে আছেঃ শেষ 
হালে ৪ তিন নে" ৪ জনে, মিলে কামড়া কাঁমড়ি, একবার 

আ.; আঃ রাঃ তার পর আর একজন আঃ ৩৪ জ্রমে মিলে 

মারামারির লক্ষণ আর কি, তারপর বাড়ি ওয়াল। তাড়। দিচ্ছে 

বলে ভাল বেটারা-_বেরে৷ বেটার । 



(১৪৭ ) 

তঞ্া' হচ্ছে, ঢোলের বাঁজনার সঙ্গে, হেদদে। ভেড়ের ভেড়ে 

২ ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে_২ দেখসে ও-_৩ ঠাকুরদার 
বিয়ে দেখ ধুচনি মাতার দিয়ে, দেখ ঠাকুরদাঁদার বিয়ে, ধুচনি 
মাথায় দিয়ে! দাঁদা গাই দেখসে গরুতাঁর কি দেখবো-_-২ 

গুরুদাসপুর গুপিনাথপুর--৩, ধিনতাকের ব্যাষ্টা তিনি তাঁক-_৩, 

তোর মা রেধেছে পুই শাক, আমি দিতে, থাকি, তুই খেতে 
গাঁক -৩ গুরুদাসপুর গুপিনাথপুর _২, গুগলি ঝিগ্ুক ঝাঁক--৩, 

বন্দিলাম কালীঘাটে করপুটে করালবদনী, তিনসা__২, এই 

পর্যন্ত বাবুগো আমার বন্দন! শেষ হ'ল, কাজের কথা কিছু ওগে। 
মনে পড়ে গেল, "তনা_লক জি বিম--৩ বাবু ভেড়ের ভেড়ে 

বাটা মরেছে চাপুন দিয়ে গেছে ও চাপানের চোঁটে বাবুগো, 

আমার হ'সি যে পেয়েছে, বোম মতে তরজা পনা কেমন করে 

হয় সেইটে বলেই চাপান বুঝতে পারি যে মশায় কোন খাঁনেতে 

জগৎ কর্ত। হরি নাম না হয়, এই পাঁজী ব্যাটা এমনি 27956707 

ধরেছে মহাশয়, ওগো বষ্টম মতে তর্জাপনা বাবু অনামিকা! 

থেকে হয় ওগে৷ তর্জরনীর মূলে গিয়ে শেষ হয় যে মশয় ও বাবু 
তাহলেই এঁ যে ছুই ঘর বাকি রইল ও গে! ত| হলে জগৎ বর্তী 

হরির নাম না গেল, তবে ভেড়ের ভেড়ে ব্যাটার এইবার 
চাঁপানের জবাঁৰ হলো। তবে এই খানেতে আমার তর্জ। সাঙ্গ 

করলে হয় ভাল। তবে ছুটো একট! কথা বাবু, এ দশের কাছে 

কই, যদিও একটা ভুল হয় তাতে আমি অপরাধি যে নই | ওগো! 

21792. 



€ ১৪৮ ) 

ছুটে! একট! মধ্যে, মধ্যে গরমিল হয়ে যাবে, বাবু বি, এ পাঁশ 
কর! তঙ্জাওয়াল৷ বাবু গে! কোথায় পাবে। ভেড়ের ভেড়ে 

ব্যাট| যে চাপানি দিয়ে ছিল বারোয়ারীর আসর হলে এবার 

ভ্বাব দিতাম ভাল"! হনুমানের প্রিয় বস্তব পুড়িয়ে মেরে দিতাম, 

বারোয়ারীর আসর হলে ভাল করে বুঝে নিতাম । 

প্রথম থণ্ড সনাণ্ত। 

১ তি 







বেকা রেকর্ড শীতাবলী। 

1,866 ১. 0. 13017010. ৬ শরচন্দর ব্য'নাজ্জি। 

21080, 
ইমন্ কল্যাণ আড়াঠেক।। 

সরোজ বাসিনী সুহাসিনী ম্ৃহাসিনী বাকেরি ঈশানী। 
স্বং হৈ তন্ত্র তং হি মন্ত্র ত্বং হি বীণা বাদ্য যন্ত্র 
কে জানে তোমার অন্ত, ভবের ভামিনী। 

সাকার! স্বন্দর্রী সতী, শুভ্র বর্ণ। স্বরস্বতী, 

কে জান তোমার গতি, কৈবল্য দায়িনী। 

21051. 

কেদার! কাওয়ালী। 

মঙ্গলারি কারণে । 

ষঙ্গলারি অমঙ্গল ভেরেছি কাল কুস্বপনে ॥. 

গাব তে। পাগল জামাই, সর্্বাঙ্গে মাখেন গাই, 
উমারে মাখান তাই, লয়ে ফেরে শ্মশানে। 

শশানেতে চলি চলি, উন! ম! হয়েছেন কালা, 

এলায়েছেন কেশগুলি, শ্রব শীব চরণে ॥ 



২ বকা রেকর্ড গীতাবলা 

2101. শিচ্ধু কাওয়ালী। 

জানিরে প্রাণ তোরে, যে ভালধাস আহারে, 

জানাতে হবে না আর, জেনে:ছ সব ব্যবহাপে। 

আগেতে কারে ০ম, স।ধয়ে গুষিলে মন, 
এখন ফর অযতন, সকলি কপালে করে। 

210.%, হাতির চিমে তেতাল!। 

আর কৰে দেখ! |ঘাবি ম| হর রম! । 

ফুরাল ম! ভবের খেলা, অয় গো মা এই ৰেল!, 

দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক্রমে আবি জ্যোতি হীন, 
এখন না এলে পরে, পরে কি চিনিব শ্যামা। 

খাওয়ায়ে সাজায়ে মাগো, কঢছ ক যন, 

কেবল মাত্র গুনি ভায়া জানিনা মা রূপ কেন, 

সন্তানের চোখে ঠুলী, তৃষি ত দিয়েছ কালী, 

ভেবে তনু হ'লো কালী, আনিংয় দেখন! শ্যাম! ৪ 

21908. [সন্ধু ভৈরবী যৎ। 

জগ £ তোমাতে, তোমারি মার়াতে, মোহিত জগন্ত জন। 

হেন সাধ্য কার, তোষারি মায়ার, তত্ব করে নিরূপণ ॥ 

সংসার থেলন! দ্বারা স্থৃত দিয়ে, 

- ভূলায়ে রেখেছ ভেমি মা:) মোহিত করিয়ে, 

তুমি) দিয়েছ যে খেল! খোঁল ন! ছু'বেল। তাইতে হেল! নিতা ধন॥ 

ইচ্ছামক্বী ভুমি তোমার ৪চ্ছায় সব হয়, 

কে জানে মা তোমার মহ্মা-_ 

ভূষি নিয়ে যাও যে পথে, বাই মা সে পথে,.ছোছে অন্ধ জগ জন। 



ঘি টকিং মেসিন এপ্ড ইত্তিয়ান রৈকর্ড কোং । 
সা শু 

শ্রীরাগ জাড়াঠেক!। 
21894. ২ 4 

পিঞ্জা সনে উপবন মাঝে বিহরে, 
কৌতুকে কুন্ুমচয় বরণ ক-র ॥ 

নাহিক রূপের শেষ, ধীর 'বলাসের ৰেশ, 

প্রীরাগ শিশিরে খতৃ, শোভিত করে ॥ 

81011858918 €0102818001 আর্বনাশচক্দ্র। 

211)08. 
। বেশী ) 

নায়ের ক্ষেতে কপে পাকা সোনা, যেন মাণিক ঢাল! । 

ষায়ের ঘরে ঘরে দের গিয়ে রত্তন প্রর্দীপ জালা ॥ 

(মোদের সোনা ম! ) 

মায়ের মুখের হাসি রাসি ফুটে জোছনায়, 

মায়ের কন! আচোর চুরি করে মলয় বায়, 
মায়ের দশন্বজে শোভে দশ প্রহরণ, . 

ছুই পদ্দে করেন মাত অস্থুরে দলন, 

এস, সপ্তকোটী কঠে গাই মায়ের নাম গান, 
মায়ের চরণে স'পিব আমরা সপ্তকোটী প্রাণ, 

(আমর! মায়েরি সন্তান ) 

আমর! মা, বিন! কারেও গ্ভানিনা, -' 

হাঁজআামাকের সোনা, (€ মোদের সোলা না). 



৪ : *- - বেকা রেকর্ড গীতাবলী । 

21006, "(স্বদেশী ) . 

এনেছি দেশী সিগারেট, পংখ করে দেখ দেখি একটা প্যাকেট। 

দেশী মান্দ্রাজী তামাক, খেলে হবেগো৷ অবাক, 
আবার স্থুগন্ধে মন উঠবে মেতে থাকবে নাকো তেট ॥ 

দেশের জিনিষ আদর করে খাঁওন! সবাই ভাই, 

আর বিদেসীতে কাজকি তোমার ছাড়ন! বালাই, 
দেশে মার অভাব কিছু নাই, 

এখন যা, চাবে, তা ঘরেই পাবে, ক্রমে ক্রমে সবই হবে, 

আর দেশের লোকের রুটা মেরে ভরিওন] বিদেশীর পেট ॥ 

21005. রাগিণী ভৈরবী-__তাল একতাল!। 

কালীনামের গণ্ডি দিযে আমি আছিরে দীাড়ায়ে । 

কটু বলবি সাজ! পাবি শমন, মাকে দিব কয়ে, 

সে যে কৃতাস্ত দলনী শ্তামা, বড় 'ক্ষপা মেয়ে ॥ 

শোনরে শমন তোরে কই, আনিতে আটাশে নই, 

এষে ছেলের হাতে মুয়া নয়, খাবি ভেক্কী দিয়ে ॥ 

|), ঘি. চ৪92০1)০০, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি 

21017. তৈরবী- _কাওয়ালী। 

কানাই বলাই ছুটী ভা । 

একটা কালে! একটী গৌর তাদের রূপের তৃলন! নাই। 

জলধর ধর পাশে, বলাই বিজলী হাসে, 
আমি মন প্রাণ উল্লাসে এ চরণে প্রাণ লুটাই ॥ 



দ্বিটকিং মেসিন এগ ইগ্ডিয়ান রেকড কোং। 

অদেশী 

ইমন-_একতালা। 

১ 

31018, 

ছন্দে ছুন্দবে নব আনন্দে গাওে বন্দে মাতরম্। 
সদ সত্য দগ্ধ শুদ্ধ বলরে বন্দে মাতরম্ ॥ 

সকল ভারত বল বিধায়িনী, বানী বন্দে মাতরম্। 

ভজনে সাধনে শয়নে স্বপনে সাধরে বন্দে মাতরম ॥ 

দিবা চক্ষে এ যায় দেখা,  বিছ্াতাক্ষরে জলদে আকা, 

বিধির আর্দেশ কররে পালন ভজরে বন্দে মাতরমূ ॥ 

21019 
ঝিবিট-_-একতাল! ৷ 

কেন কাদ যামিনী। 

ফি বেদনা বল আমি অভাগিনা ॥ 

কেন গো! মলিন বেশে, তার! শশী বুঝ নাহি জাসে, 

আমি উন্মার্দিনী জনম ছুংখিনী ॥ 

2100, 
তু:-_জলদ্র একতাল!। 

ছি শঠ লম্পট দিতেছ চম্পট নিপট কপট কালিয়ে। 

আমারে ফাকি দিয়ে, ধুমুড়ী খুঁকী নিয়ে, 

বেড়াও ছুপুরের রোদে খেলিয়ে ॥ 

পিরীতে ধিক্ থাক্, ওরীতে ধিক্ থাক্, 

তোকে ওলো ধিক থাক্ ছিদ_ 

যমুনার জলে নেবে, ছটোতে মর ভুবে, 

রাধার বালাই যাকু চলিয়ে ॥ 



গ . বেক রেকর্ড দীাবলী। 
শপ ০ শর, রর 

21021. দিন্ধু-_বৎ। 

এক! এসেছি একা চলে বাব ধারী নাকে! কারে! ধার । 

ভবের হাটে, হেঁটে ছেঁটে অস্থি চর্ম হলে সার ॥ 
সংসারে বাতনা, ভূগিতে হবেনা, 

ব্রদ্ধপদ হৃদে কররে স্থাপনা, 

ও তোর ঘুচিবে যন্ত্রণা, পুরিবে কামনা, 

| স্ব রাহবে হৃদে শান্তির ধার ॥ 

2]10গ2. 
পিলু বারোয়া। 

ওগে! সেইতে! আমার বর। 

বল্দ! চাপা! নেংটা ক্ষেপা ভোল! মহেখর ॥ 

খুজে পাই মা বিশ্বদলে, দিছি হার হরের গলে, 

আর কেন ম! আবার কেন মিছে স্থযম্বর |. 

ক্ষেপার সনে ক্ষেপী হ'য়ে করবো! স্থুখে ত্বর ॥ 

21024. 
স্থরট মল্লার-_-যৎ। (কীর্তন) 

কই রুষ এলে! কুঞ্জে প্রাণ সই। 

ঘেরে কফ দে, কফ, এনে দে, রাধ! জানে কিগে! কৃ বই। 

ছি ছি করে যান সখি মরি মরি, 

ছিল কোথ। গেল এনে দেলে! হুরি, 

আমার কালাাদ প্রাণের প্রাণের সাধ, 

সই কি জানন! কষ আনুন 

বলে বলো তারে রাধ! প্রাণে মরে, 

জামি কাল! বিনে রইতে পারি কই। 



দি উকি মেসিদ এড উত্তযা বেকর্ত কোং। 
০৮ 

2168. বেহাগ খাঙ্গাজ? 

. সে কেন চুরি করে চায় 
লুকাতে গিয়ে হাসি হেন পলার॥ 

বন পথে ফুলের মালা, চ্ষেলে ছুনে করি খেলা, 
চকিতে মে চ্কিয়ে কোথা 'দয়ে যাধ॥ 

কি যেন গানের মত, বেক্গেছে কানের কাছে, 
যেন তার প্রাণের কথ! আধেক খা'ন শোনা গেছে, 

পথেতে যেতে চ'লে, মালাটী গেছে ফেলে, 
পরাণের আশাগুলি গাথা আছে তায়। 

21095 
খান্বাজ--যৎ। 

( আমার ) মন যদি যায় ভুলে। 
তবে বালীর শধ্যার কালী নাম দিও কর্ণমুলে ॥ 
এদেেহ আপনার*্নয়, রিপু সঙ্গে চলে, 

আআনরে ভোলা! জপের মালা আমি ভাসি গঙ্গাজলে। 
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে, 
আমার ই্টি প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে। 

31026. 
সিন্ধু ভৈরবী। 

নেবে দীড়! মা! চাপনে মলে! বাবা । 

থাপ খোল! অসি হাতে পদপরে জব! ॥ 

বৃঙ্দাবনে রাজ! ছিলে, ব্রজাঙ্গনার মন ভূলালে, 

. মতুরাতে পালিয়ে এলে প্যারী হলো হাবা ॥ 



৮, __ “বেব্ঝ রেকর্ড সীতাবলী । 
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21097. 
| সিচ্ধু-_-যৎ। 

্টামের কথ! শুনে হাসি পার। 

কালশশী যাবে কাশী ভন্মরাশি মেখে গায় ॥ 

স্তাম তুমি যাবে কাশীতে, কি বলিবে কাশীবাসিতে, 
প্রবেশিতে কাশীধামে কাশীনাথ এঁ পড়বে পায় ॥ 

21028. 
ভৈরব খেম্টা। (কমিক) 

আমি নিতৃই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে। 
(তুমি বোঝনা আচে) 

€ তোমার ) সোনার পায়ে রূপোর পাঁজর, করে মধুর ঝামর ঝমর, 

&ঁ পারের থুমুর হলে প্রাণটা1 কতক বাচে। 

.€ তোমার ) খাস! চখের ভাস! চাওনি; আশার আশায় দেখি ধনি, 

চিনূলেনাতো চাদ বদনি, তোমার ঢান্বা! কি ছাচে॥ 

১. 0. ১০18) প্রবোধচন্দ্র মেন। 

2199). 
বারো! মিশ্র । 

মাসি বলে ডাকছে তোকে বোনপো! তোর। 

উঠে বোস ও মালিনী ভারি তোর কপালজোর। 

জানি না আগে মোর! চান্দের পাড়ার গুণমাণি। 

উঠে বোস ও মালিনী ধন্ত তুই হিরেমণি। 

ভরি তোর কপালঞজোর। 



দি টকিং মেসিন এণ্ড হাগুয়ান রেকড কোং। ৯ 
শন ররর ০ ০৬ পপ সপ 

21036, 

ভূপালি। 

বধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ। 
সকলি যে স্বপ্ন বোলে হতেছে বিশ্বাস। 

চন্রাবলির কুঞ্জে ছলে, সেথায় তে। আদর নিলে। 

এরি মধো মিট্ল্ কিহে গ্রনয়েরি আশ। 
এখনত রয়েছে রাত এখন ত হয়নি প্রভাত । 

এখন এ রাধিকার ফুরায়নিত অশ্রুপাত। 

চন্দাবলির কুন্ধম সাজ. এখন কি শুথাল আজ 

চকর হে মিসিল কি চন্দ্র মুখের মধুর হাস। 

21087. 

থান্বাজ। 

ভালবাসি সবাহ্ বলে বাসতে ভাল কজন জানে । 

ভালবাস! হৃদয়ের ধন যে বেসেছে সেই জানে। 

সরল প্রাণে দ্বিয়ে বাথা জাপনি থাক যেথা সেথা । 

বলে ভাগ্বাসি সঞ্া বামে কিন! সেই জানে । 

31098. 
কীন্তন। (প্রতাপাদ্দিত্য ) 

তাতল শৈকতে বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে । 

ফ্রোছে বিশ্মরি মন তাছে সমাপন অব মধু হব কোন কাজে। 

মাধৰ হাম পরিনাম (নিবাস! তাহ জগ ভারণ 

দ্বীন দয়াময় অতহে বিশরি মন আশ1। 



১৩ রেকা রেকর্ড পীতাবলী। 

21889. পিলু। 
যশোদ! নাচাত ভোরে বলে নিলমনি। 

সে বেশ লুকালি কোথা করাল ব্দনী ! স্তাম! )। 

গগণে বেল! বাড়িত, শানী কেদে আকুল হত, 
( একবার তেমনি তেষনি তেম্ান করে নাচ দেখি মা, ) 

€ অসি ছেড়ে বাশী লয়ে একবার নাচ দোঁখ মা! ;) 

( মুগ্ডমালা ফেলে বনমাল! লয়ে একবার নাচ দোপি মা, ) 

সে বেশ লুকালি কোথ1 করাল বদণী স্তাম] ৷ 

21040. বিবিঁট। 

হরি দীনবন্ধু কুপাসিদ্ধু কৃপা বিন্দু বিতর । 

আমার হৃদ বৃন্দাবনে কমলারি সনে মন প্রাণ সনে বিহর। 

নয়ন মুদদিয়। চাহিয়া! থাকি, অথবা যেদ্রিকে ফিরাই আথি' 

নয়ন হেরিতে ওরূপ দেখি অপরূপ মনহর'' 

এই কর হরি দীন ন্যাম, তুমি আম যেন ছুটী নাহি রর, 

জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয় চিত্ঘন শ্ামন্ুন্দর। 

2, 8 60062. জহরলাল দত । 

%1 044. ভৈরবী কাওয়ালী। 

আমি জেনেছি গো কালী তোমার যেমন মন। 

আগুতোষের হয়ে প্রিয়ে হইলি কপন। 

. আগ্ততোষের হনে দারা, ধরেছ (ক বাপের ধারা, 

তাই বুঝি লিলি তারা, শিবের বচন। 

কমলে কণ্টক আছে, রাঙা পায়ে বাজে পাছে, 

এই হেতু যদি গো স্তামা, ন! দিবি চরণ। 



দি ট'কং মেসন এগ ইওয়ান রকর্ড কোং । ১১ 

28048. 

সিদ্ধ ডৈরবী। 
তারিনী আমার, তাঁরতে ₹বে। 

তুমি না ত'রিলে তার! দীনের গতি ?ক হবে। . 

বে জন ভজন ক্গানে, তরে গে! সে নিজগুণে, 

বে জন ভজন হীন, বল তার উপায় !* হবে। 

2] 046. 

ভৈরবৰী। 

এই সময় তার! /তামাধ নিবেদন করে রাখি । 

অকৃতি অধম বলে অস্তিমে দিওনা ফাঁরি। 
যখন আসবে রবিস্তু ত, পাঠাইবে নিজ দৃক্ত 

পলাইবে পঞ্চতৃত, বিকট আকুতি দেখি। 

91047. 
ভৈরবী টোরী । 

বারে বারে ডাকি শ্তাম! কোথা গে! মা ও চঞ্চল! । 

রক্ষা কর মা রক্ষ। কালী কোথা ম! সর্বমঙ্গল! |, 

তবেতে পাঠালি মোরে, পুনঃ ন1 চাহিলি ফিরে, 

কে জানে এমন হবে, সাংসারেরি এতজ্জাল!। 

81048. | 
পুরবী। 

গোপাল গৃহেতে এলি দিব! অবশান কালে। 
খাও ক্ষীর স্বর নবনী আছে এ ম্ববথালে। 

আমি যা তোর নম্বরাধী, কোলে আয় বাপ ও নীলমণি, 

পূজে হর কাত্যারনী, পেয়েছি বাপ ভোরে কোলে। 

স্ সস শরির 



১২ .বেকা। রেকর্ড গীভাবলা ' 
পপ শত আপ 8 হশসন“ 

21049. (বিদ্যানথন্মর । 

আমি সাধ'করে কি কার্দি আমার ঠাকুর ঘরে ইছুর নাঘি। 

লক্ষ টাকার হীরের গহন! চেয়ে বসেছে গদ্ধখাদী। 

গোপাল এনে বসল খাটে, সে খাটে কি তোমায় খাটে, 

জুনিপোকা হাটের আলো, গোলাম নে যায় বাদল! যাদি। 

&৯- 19, 010866900), অভয়াপদ চ্যাটার্জি । 
. 81085. মিশ্র হাম্বির-_( কমিক )। 

মীঁশ দীতে শাখা হাতে প্রণয় চলেন! | 
কন্তাগ্রেড়ে শাড়িতে আর ভাতার ভোলেন! & 

সি'তেম় সি'দুর দিলে পরে, ভাতার বাবু রেগে মরে, 

পাছে মাথার টাক ধরে, তাইতে [সি ছর পরেন! ॥ 

হেঁসেল ঘরে গেলে পরে, প্রণয় যাবে মুলোর দোরে। 

বাটন! বাটা কুটুনো! কোট! তাওতো৷ প্রাণে সবেন।॥ 

31086. (কামক) « 

কেঁদে জয়নাল বলে ও ছলিমের মা ' 

তোর হালিম চাচা! কেন আইল ন ॥ 

ঘর বন্ধন দোর বন্দন আর বন্দন কড়িকাটের সিকে। 

তার মধ্যে বসে আছেন প্রভু চামচিকে ॥ 

কত কেরামৎ জানরে আল্প। কত কেরামত আন। 

মাঝ দরিয়া ফেলে জাল ডাঙ্গায় বসে টান ॥ 

আনাজের মধ্যি কচু খেলাম শাকের মধ্যি পু্ঠ। 

মেজ্সর মধ্যে জব্ফের মা, পৃরষের মধ্যি মুই ॥ 

স্বুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল। 

ব্যাসাতির মধ্যি হুগ্ধ রাখি পীরকে ফাকি দিল ॥ 



দি টকিং মেশিন এও ইণ্ডিয়ান রেকর্ড কোং। ১৩ 
সস (সরস চটির 

1087. 

(কমিক) 

লেখা পড়ায় দরকার কি। 

ইংরেজিতে এলে, বিএ, পাশ করেছে ঠাকুরবি ॥ 

মুখুজ্জেদের শরৎশশী কুনু কামিনী, 
এর! জজের কেরাণী ( মরি হায়) 

আবার লাট কৌন্সলির মেম্বর হবে গে! 

& মিত্তিদের সেই বিরাজি ॥ 

রেশমী ফোট আর কুদ্মি রংএর ধুতি পরণে, 
শচীনের জ্ুতো৷ চরণে, ( মরি হায় ) 

আবার কি শোভ। পায় এলবার্ট চেনে গো 

্রকিনের ওপর মল ছগাছি ॥ 

দাদার কষ্ট করতে নষ্ট তজে নারীর বেশ, 

বউ পরেছেন মিলিটারি ড্রেস ( মরি হায় ) 

আবার বিলেত ধাবেন সভ্য হবেন গে! 

সি'ভল সার্ভিম্ পাশ করিবেন গুনিতেছি ॥ 

মনে মনে হচ্ছে গো এবার আমার ছোপ, 

মেজদি ধরবেন এবার ছ্েথিস্কোপ (মরি হায় ) 

আবার বগলে দে থারমোমিটার গো, 

& নোট করিবেন ক ডিগ্রি॥ 

31088. | | 

মআামোদ। বল কোথায় গো ! নবীন-নীরদ বরণা, কাগগমাণিক 

কেলে নোন!! বলি দিনরাত কি রন্ধন শালায় 

থাকবে? একবার এদিকে এস। 



এই -. ০ - * বে ব্রেকর্ড শী শবশী। 

পে পা -, ০ »। স্পা সস পল 

গুধাংও। আহা ডাকের 'ছান্ন দেখ! কাল বলে বদি এড 

*. হতচ্ছেক্গা তবে ছাদলাতল! থেকে 1ফরে আমকে 
পা নি, বিম্নে করতে গিলে কেন ? 

আষোধ। আচ্ছা ঝাল বলে অত চট কেন? কালর কত গুণ 

তাত' জাননা ? আচ্ছ। শ্রবণ কর, কালোর কত গুণ 

আজ তোমার শ্রবণ করিয়ে দিই। কাল অঙ্নি 

একটা। ফেল্ন! জানব নয়। 

টু গীত। (কাঁমক) 

কালর আদর যেন! জানে নংসারে তর মরণ ভাল। 

কালোর আদর জেনে রাধ! কালার হ'তে প্রাণ স'পিল ॥ 

কালিন্দী বমুনা কুলে, কাল! দাড়িয়ে্ছল কদম তলে, 

ক্ালরূপের মোহন ছটা, গো:পনী সব পাগল হল 7-- 

কাল মাগীর কাল রূপে এ শিবের মুণ্ড ঘুরে গেল ॥ 

কাল কোকিল ডাকলে পরে. তার স্বরে বেন সুধা বরে, 

বুবণীর প্রাণ কেমন রে এ কালর ডাকে হয় পাগল ;-_ 

হণন নারী নান! ছাদে, জাল চুগে খোপা বাধে, 

কত পুরুষ পড়ে ফাদে এ কাল দেখেছ প্রাণ আকুল ॥ 

4. 8১১ 1090, অমর ল।ল দে। 
2198. আলিয়!। 

মদানন্দ পিতা. আমার মা আনন্দমন্থী ভাঝ। 
আঙি গুধু নিজদোবে সঘ| নিরানন্দ থাকি । 

ভাক]র মত করে পারিনে ভাকিতে, তাই বুঝি তারা পায়নি গণিতে, 
র্দি গুনতে ৫পতে! এসে কোলে নিত, 

দয়ামন্রী আমার নয়কে। তেমন ধার! & 



দি টকিং ষেশিন এণ্ড ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোং। ৯৫. 
21090. তৈরবী টোরী। 

. ওরে ) যেতে হবে আর দেরী নাই। 
পি.ছয়ে পড়ে রবি কত সঙ্জিরা ০শার গেল সবাই । 

আয়রে ভবের থেলা পের, আধার করে এসেছেরে, 
পিছন |করে বারে বারে কাছার পানে চাহিন্ রে ভাই! 

খেশতে এলে ভবের হাটে নৃতন লোকের নূতন খেলা! ৷. হেথা হতে আয়রে সরে, নইলে তোরে মারুবে ঢেলা, 
ন।বিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা আর এক দেশে চলরে সোজা, লেখা দুতন কৰে বীধ্াব বাস! নৃতন খেল! খেলবি সেঠাই । 

01. ২. 782, | মন্ম থনাথ রায় ! 
21107. খান্বাজ। (বিস্তাহন্্র ) 

একটুখানি পাশু ফিরেছি সার! নিশি মালা গেঁথে। 
কে তোরা এলি আমার কাচা ঘুমে ঘুম ভাঙ্গাতে 

রাগ করেছে রাজবালা, বেতে হবে কাল সকালা, 
মনহর৷ বনফুলের মালা, গেঁথেছি যে নিজ হাতে ॥ 

21108, ভৈরবী । (কামক) 
উলুট্ ধুলুকুটু নলের বাঁশী, নল করেছে একাদশী, 
একা নল পঞ্তদল, কে বাবিরে কামার শাল, 
কামার মাগির ঘুটবুট্নি, তার উপরে তিলক পানি, 

 ভোল হোর মাথার পাগ, বেরুল ছুই ধানর বাঘ, 
বানর বাধ খা কি, হাম কু$. কুচ, কমূলে গাইয়ের ঘি, 
শাক সেতল পানা পিতল নব নদীর তুল্লে হাটু ॥ : 



১৩ বেক! রেকর্ড শীতাবলী ৷ 
টি সম "শর আত টি আস এও হরর 

ভিমপলশ্রী। ৷ 

বত রকম ডাল আছে এ সংসারে 

কলাইয়ের কাছে সব শাল! হারে। 

'আমরি কি মক্তা হয় আহারে 

যেন টিকি ধরে ভূতে! মারে ॥ 

€খশারি মুণ্ডরি মুগ অরহর ছোলা, 

গরিবের পক্ষে আখাম্বা মাছ্োল।, 

ঘি মশল! না! দিলে 

গলায় যায় না গেলা, পাতল! হ'লে খায় না নরে ॥ 

জনাহুত অতীত জামাই কুম্বটু এলে, 

গরম গরম ফেন ডেলে দিলে ঢেলে, 

যোগে জাগে দীনের পিন যায় চলে, 
সংক্ষেপে সন্্রষে চলে। 

'দশি জাফরান হুলুপ যাকে বলে, 

ভলে গুলে তার এক বিশ্দু ছিলে 

আদ! লংকা হিংএ রিফাইন হলে, 

সে সৌরতে কে রবে ঘরে ॥ 

বাকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, বীরকূমে হত লোক. 

কল'ই মন্ত্রে হার! বলে স্তউপাসক, 

কোন কালে ফেহ ভোগে নাকে! রোগ, 

| সদ! থাকে স্বদ্থ শরীরে ॥ 



ি০৯৮৬০৬৯এ 
শীলে বেটে যদ্দি গড়ে বড়! বড়ি, 
কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি, 

্রন্ধা, বি, বাসব স্বগপুর ছাড়ি, 
হাড়ি হাতে ক'রে ধ্দাড়ান দ্বারে ॥ 

তাতে যার্দ হয় টকের মাছের যোগ, 
ভরণী নক্ষত্রে পায় মূলা যোগ, 
পেটে যেন ঢোকে ভম্ম কীট রোগ, 

সে যোগ কেউ কি মারতে পারে ॥ 

থাসীর খান! মাসে অনাটন হ'লে, 

অনায়াদে মাশ কড়াই গৌঁজা চল্গে, 

ভূঁড়ি মোট! বাবু ক'রে তুলে ফেলে, 
মহা বাষু পিত্ত পলায় দূরে 

এমন ধার! ডালে যে দোষারোপ করে, 

কাব বলে তারে পাঠাই স্বীপাস্তরে, 

মাংশ তুল্য গণ মাশ কলাই ধরে, 
শীব লিখেছেন তন্ত্র সারে ॥ 

21116 

ভৈরবী। 

তবে এই নাও মোহন চুড়া বাশরী। 
এই নাও মোহন চূড়া, এই নাও গীত ধড়া, 

এই নাও বনমালা, সুন্দরী ॥ 
কপালে যা ছিল লেখা, এই দেখাতে হ'ল দেখা» 

আর হবে ন! দেখা, রাই কিশোরী ॥ 



20711 
তৈরবী। 

তোর! কে নিবি আয় বিন! যুলো বিমল তাব কিনসে। 
এ কালে ও কালে ছুকীলে কালে জিনসে ॥ 
মিন্দে নাফি মাগি হ'লো, . মাগি নাকি মিন্সে, 
চিনলে মিলে চিয় রূপ, তোর! চিনসে তোরা চিনসে ॥ 
হ'লো নীলকঠের মন উৎকঠ অতি ভেবে ভেবে ক্ীন সে, 
বে দ্বিন গে ভাবের উদয় হবে, সব দিনের এক দিন সে ! 

21112 
থাখাজ, 

(জয় ),জগৎ জীবন জগবন্ধু কপামর করুণা সিদ্ধু । 

গুনেছি পুরাণে কর, পুনর্জন্ম নাহি হয়, কেরিলে তব মুখ ইন্দু॥ 

বীল! করেন নারায়ন, লীলাচলে অনুক্ষণ, সঙ্গে ভদ্র! বলভ্র সুদর্শন, 

বসে প্রত শ্রীমন্দিরে, রতণ বেদিরউপরে, 

মোক্ষ ধাম ক্ষেত্র ধাম দক্ষিণেতে সিদ্ভু। 

ধন্ঠ সে অক্ষয় বট, ধন্ত দে উড়িষা মঠ, 
নাহি তথ! খল শঠ, কপট লম্পট; 

_ ধন্ত মে আঠার লালা, পূরী মধ্যে লক্ষ্য শীলা, 
আনন্দ বাজারে মেলা, মিলি ভাই বন্ধু। 

ধন্ত সে উড়ব্যা দেশ, নাহি যথা স্বেষাগ্থেষ 
বর্ণ তেদ করে নাক সকলেঠে বন্ধু; 

চগ্ডালে আনিলে অন্ন, . বিপ্রেতে করে মানত, 

জগবন্ধু ধন্ত ধন্ত ছবরিপ্রের বন্ধু। . 
খ ঘোর তব বারি, হেক্কি হরি ভয়ে মরি, 

তাজ ছল-বল বল কিলে তার সিন্ুঃ 



ঘি টকিং মেসিন. এও ইঞ্তিান রেকর্ড কোং। ১৯. 
তোমার কটাক্ষ হ'লে, তরি বারি অবহেলে, 

বাহ তৃলে যাই চলে রোধ করি বিন্দু 
কখনও বা বৈকৃঠে,। কখনও কালিন্দির তটে, 

কভু যশোদা নিকটে, যুগল কর পৃটে ? 
কখন বা কুরুক্ষেত্র, কথন বা্রীক্ষেত্রে,। 

কখন বা বট পত্রে, ক্ষারোদ সিন্ধু 
কৈবল্য অমুলা ধন, ব্রহ্ধ। পাইবার কারণ, 

কুকুর বন হতে লয়েন এক বিন্দু; 
' আপনারে ধন্ত মানি, আপনি সেই পদ্ম ট্যানী, 

করিয়ে যুগ্গল পানি কৃহে খগ ইন্দু। 

€) 13906101, সি, ব্যানাজ্জি। 

21118 কাফি সিদ্ধু-_-যৎ। 

মিনতি করি হে কালাাদ আমার মেরোন! পিচকারি-- 
আমায় আ্রকার মত বিদায় দাও স্টাম, কাল খেলব হোরি 
শাশ, ননদী সদ! প্রতিবাদী, সদ! বলে কলক্ষিনী রাইকিশোরি, 
আমি এসেছি যমুনায় নিতে জল রাঙ্গাওনা নিলাম্বরি ॥ 

21114 . বারোয়া খেমটা। 

যাছ আড়নয়নে মুচ.ক হেসে আর মেরন! আমারে । 
যদি না পারবে ভাল বাসা দিতে, 

তবে কেন সরল প্রাণে দাগ! দাও প্রাণ জোর কোরে ॥ 



২* বেকা রেকর্ড গীতাবলী 

তুমি মনমত ধন লয়ে, থেক চাদ চেয়ে, 

তোমাদের প্রেমের কথা কিছু আমি শুনতে আসবো না; . 

আমি থাকব দূরে দূরে তোমার কাছেতে যাবনারে, 

শুধু টাদপান! এ মুখখানি দেখব দুরে ফিরে॥ 

তুমি হাসি পানা মুখটা নিয়ে দেখা দ্িও' মোরে 

21115 খাম্বাজ ঠুংরি। 

দাড়াও দাড়াও প্রাথনাথ, বদন ঢেকে আর যেওনা । 

তোমায় ভালবাসি তাই, শুধু চোখের দেখ। দেখতে চাই» 

থাক থাক বলে ধরিয়ে রাখিব না ॥ 

পিরিত ভেঙ্গেচে ভেন্গেচে তায় লজ্জা কি, 

এমনত পিরিত ভাঙ্গাভাঙ্গি বধু অনেকের দেখি, 

( আমার ) কপালে নাট স্থখ, বিধাত! বিমুখ, 

আমি সাগর ছাচিয়ে কিছু মাণিক পাবন!। 

এখন তুমি যাতে ভাল থাক আমারই সেই ভাল, 
ন! হয় গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারুই গেল, 

তুমি রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিন৷ পর, 

তুমি চক্ষু মুদিয়। আমায় ছুঃখ দিওন! ৷ 

21116 মল্লার কাওয়ালী। 

সাধের এ ঘূমঘো'র কতু কি ভাঙ্গিবেন|। 

কাল বিছনায় শুয়ে, আশার চাদরে ঢাকা, 

কতদিন কেটে গেল বিবেক রজক ঘরে তারে ধুয়ে লওনা । 

বিষয় মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হয়ে, 

সে মদের ঘোর কিরে কছু কিরে ভাঙ্গিবেন! 



দি কি মেশন এপ ইত্ডিয়ান রেকর্কোং। . ২১ 

কোলে করি আছ শুয়ে কামন! সুরূপা মেয়ে 
তারে ছেড়ে বারেক তুমি পাশ ফের না। . 
কিছার ঘুমখানি, যতনে সেধেচ তুম, 
স্বখের রজনী কিরে কভু ভোর হবেনা ॥ 
কিন্তু এ ঘুমঘোরে, মহ! ঘুম ঘেরিবে তোরে, 
ডা কলে চেতনা যোদন আর তুমি পারেনা ॥' 
তখন প্রাণের বাছা গুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি, 
ডেকে ডেকে আর তে!মার় জাগাতে পা'রবেন! | . 
এখন ফিরে যাবার বেল! হল, অ'র কেন ঘুমাও বল, 
সমন্ন থাকিতে কেন হরি হরি বলনা॥ 

21117. কাওয়ালি। 

করাল ব্দনী কালী কপালিনী কালিকে, 
করুণা «রিতে কেন কূপণত! করগো! স্ৃুতে। 

দনুজ দলনশ দয়াময়ী দাক্ষায়নী, 
অন্মরণ জনের ম্ম'প সুখ দায়িনী, 

পরমা প্রকাত পরমেখবী মোহনা, 

হেম ভূপর হুহিতে £ 

চতুর়ানন পঞ্চানন গুনগায়, ঈষৎ তব লালায়, 

শঁচিপতি হয় যায় দশশত বদন প্রণত সদ! যার পায়, 

কি ভার তোমার রাম শঙ্করে তারিতে ॥. 

জগত জননী'জগদশ্বরী যা কর, . 
যত্বেক জনার জীবন রূপে বিহ্বর, . 
অখিল ভুবনে বৃত সুরান্থুর নাগনর তুমি, সব.সব তোমাতে । 



হু বেক রেকর্ড গীতাবলী। 

91196, 

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা 
চোখের দেখ! দিতে এসোনা । 

ভাল বেসে বদি হু:খ পাও সখা 
পায়ে ধরি ভাল বেসোন! ॥ 

সারাটা দিন আমি একলা বসিয়ে চেয়ে রব ত্র পথের পানে 7 

সারাটি রজনী একল! জাগিব চাদ জাগিবে আমার সনে, 

যাহা চাও সখ) দিব ফিরাইয়ে স্মৃতি টুকু ফিরে চেওন! ॥ 

ছা, 0. ১৪7৪, হেমচন্দ্র সেন,। 

21128. 

কন্ঠ মাত কন্ত পিতা কন্ত ভ্রাতা সহোদর । 

কার়ঃ প্রাণে ন সন্বন্ধ কাকম্ত' পরিবেদনা ॥ 

সরলার্থ।-_- 

কম্ত মাত! (মাত! কিন! জননী, আহা! যিনি দশ মাস দশ ছিন 
গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, এমন যে মা তিনি (কল্ত কিন!) কাশী 

রোগে মারা গেলেন, কন্ঠ পিতা (পিতা কিন! জনক অর্থাৎ ধার 
ওরসে আমর! জন্বগ্রহণ করি এমন বে বাপ তিনিও এ রোগে 

মারা গেলেন। বদি কাশিরোগে মারা! গেলেন এই কথা বলিত 

পুনরুক্তি জনিত দোষ-_ব্যাকরণের লোপ পায় সুতরাং & রোগের 
আদেশ হইল ) কণ্ত দাত1 লহোদর ( এক সহোদর ভাই 'ছিল সেও 

_ কাশি রোগে মারা গেল) কার: প্রাণেন সন্বস্ধ ( শরীর প্রাণের সঙ্গে 



দি ট্ষিং মেশিন এওড ইত্ডিয়ান রেকর্ড কোং। ২৩: 
জার কাহারও সম্বন্ধ রহিল ন! ) আধিক আর ছুঃখের কথা কি বলিব 
কাকম্ত ( পরিবেদন! (অথাৎ বাড়িতে একটী কাক আস্ত সেও 

কাশ. কাশ তে বেদনার গুতোয় মার! গেল, এরপ্ছুই অর্থ-_সন্ধি 

বিচ্ছেদ করিলে আর এক অর্থ পাওয়া যায় £__কাকঃ+অ্থ+ 
উপরি+বেদান! অর্থাৎ কাক: (বায়স ) অখোরপরি ( ঘোড়াপরি 

ভক্ষয়তি। কাক ধোড়ার উপর বসিয়! বেদান! 

খাচ্ছে ) ্ 
আর একটা শ্লোক-_ 

অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ঠ জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়াঃ | 

চক্ষুরুম্মিলিতং যেন তস্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ঁ 
সরলাথ।-_ 

অজ্ঞান তিমিরান্স্ত : অল্ঞানর যে জ্ঞান তাহা! তিমরান্ধন্ত কিনা 

তিন মন দশ সের) জ্ঞানাগ্রন শলাকয়! ( কয়! কিনা হালকা-_ 

জ্ঞানির যে ক্জান সেটা সোলার মত হাল্কা ) চসক্কুরুন্মিলিতং 

( প্ডিত মহাশয় এর অধ জানেন না) তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ 

( সেই গরুকে বার বার নমস্কার কর )। 

(জাতি 

থয. 7), জিতেকন্দ্রনাথ দত । 

21158, (কমিক ) 

পিরিত করা চালভাভ! খাওয়া! ছটে! বিষম দায় 

মুখের রুচি বেশ পেটের আপদ শেষ ক্ষিদে তেষ্টা দেশ ছেড়ে পালায় 

যদি গরম গরম হয় ত মন্দ নয়-_ ্ 

কিন্তু বাসি হলে দত ভাঙ্গা ছুই জীবন সংশয় ॥ 



পা সপ ৯৯ পপ পা ইউর 

৪ বেকা রেকর্ড গীতাবলি । 
চর ররর, («রি 

27156, মাটিমার' কেরাম মাস হবন! “ল! ভবনা | 

1170 [০1১০৩5 5911751তে মাগ পোষ! চলবে না ॥ 

[7:80178 চাই ঢ1751 01555, 

বডিগেতে করব বাস, 

করবে! মোর! প্রেমের এ স্ পড়বে কত জনা, 

কাণমল! খায় কেরাণীতে হেসে বীচিন! লো৷ বাচিন! ॥ 

21864. আসছে এ নবাব বাহাছুর । 

ংল! কাংলা ফিরিঙ্গি সব বাংলা হ'তে হু'ল দূর । 

গুড়ুম২ নবাবী কাম'ন, পাহাড় য় ঢ'খান, 
ক'লকেতায় নবাবী 'নশাম, ভিরকুটী ছরকুটে গেছে, 

ভেঙ্গেছে বিলাতী ভূর । 
ঘুচেছে ভট্ মুটু গুট পাল তুলে 'দয়েছে ছুট 
নাইকে। আর ভ্যাম্ ড্যামূ ডাাম্ 
ফের্কে ভৃঠ্যা একে বুক মুখে চুরুৎ 

বাঁগয়ে ঘু'ীস চোক রাঙ্গ না ঘেউ ঘেউ বুল ডগি স্থর ॥ 

119)1 1381)1, মেঞ্জি বাইজি। 

21187. হাম্ছির কাওয়ালী। 

তারে ভালবেসে কত পই যাতন!। 

মনেরে বুঝাইয়ে রাখি আধি মানে না: 

মনে কার ভূল ভু'ল ভূলতে নাশক পার, 

আখি যে তার পোষা পা সে প্রাণ জানে ন!। 



21188, 

31149, 

28190, 

21592. 

দি টকিং মেশিন এও ই ওয়ান রেকর্ড কোং। ৬৫ 

খান্বাজ। 

দৈব যোগে প্রাণনাথ এ পথেতে আগমন । 

দাড়াও দাগাও প্রাণ নাথ হেরি তব টাদবদন। 

পিরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তাহে কি ক্ষতি আছে, 
এমন যে (প্রম ভাঙ্গা! "ঙ্গী অনেক জনের হয়েছে, 

আমার বরাতে নাইকো! সুখ বিধাতা বিমুখ, 
সাগর ছেচে পেলাম না রতন। 

পিলু দাদরা ৷ 

'মোরে বারে সইয়! করো বেলম রাইওয়ে। 

৯*1 ৯1 “মোরে ননদি সয়! নাহি আবে, 

রাত রাহে সইয়া সাওতেন কে দোওারে, 

মায় বচে খান মোরে। 

বেহাগ খান্বাজ। 

এজি যাছুয়া ডারে জাতা হায়। 

আব কায়সে কারু রে সাও'লয়! | 

যাবসে গায়ো পিয়া সুদাভ দা নিনারে, 

জিয়া" নেকাল যাতা হায়। 

বেহাগ খাম্বাজ। 

যেজন জানে ন1 পোড়া! প্রনয়ে'র যাতনা । 

সে যেন সৎপ্থে থাকে প্রেম পথে নামে ন|। 

মনের যাতন! হতে আধক জাল! গ্ুনয়েতে, 

চক্ষে বুকে রেখে তারে তবু মন পেলাম ল1. 



তত 

21199, 

বেকা রেকর্ড নীতাবলি। 

কোরাস। . 

স্বর তপন ডুবিল বখন আমি তারে ঘেরে রাখি। 
ছারা কায়! মম ছায়ার আবরণ নাকি হেরে নব আখি। 
উজ্জ্বল বিতা৷ মম হৃদি পরে ধরি নয় অগোচরে 

সুন্দর জ্যোঁতি টাকি কলেবরে, 
স্বরচ মোহিনী ভায়! অঙ্গিনী গোপনে যনে, 

তেজ মায়! (ৰা আঘ্বরে যতনে নিরখি। 

11198 [৯7০010119 8)851) মিস্ প্রফুল্ল জাসী। 

31199. 
( ভূপালি ) 

শ্যামরা সুন্দর বন ওয়ারী নেপটা কপট কানু গোগী মনহারী । 
যোগী জন গণ ধ্যানে তুছারি, প্রেম! মুরতি তব হুঘে মাঝারি, 

তুহি পরম গুরু ও কারে ধারে। 

পিতা ধটি কেসি কটি তটমে, আওরে নন্দলাল! বংলী বটমে, 

2) 1948, 

,তৃহারি কারণ জি পাগারি প্যারে ॥ 

সিন্ধু ভৈরবী। 

আমি রব কি না রব কুলবাল! ॥ 

বাশীতে মন উদাসিনী কুল মান করে হেলা ॥ 

গুনিয়ে বাশীতে রব, বদনে নল স্বরে রব, 

কেমনে গৃছেতে রব কেলবে কেশব জাল ॥ 



স্পেল সপ্পপী সস 

দি টকিং মেশিন এগ ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোৎ। : ১২৭... 

21196. 

সোহিনী মিশ্র । 

রূপে যার মন মজেছে তারে কি সই যায় গো! ভোল! । 

ভুলতে গেলে পড়াব জলে রে প্রেমের এমনি 1বহম জালা। 
ভাঁলাবাস! ভুলাতে পারে, 

দেখতে ত সই পাইনা তারে, 

ও ভার ভালবাস! ভুলতে পারে ; 

৪ তার ভালবানা জান গেল 

ও তার ভালবাস! জান! গেল ॥ 

9) 796. 

মিশ্র কেদারা । 

আমার কই সে প্রাণনাথ। 

( কেন যে এলনা সখি) 

কত যে বাতন। সব, বিরনে বসিয়ে রব, 

স্বজন চরণে তোমার করিয়ে মিনতি নাথ ॥ 

(0191)00.9 1991), জ্ঞানদ! বাইজ্জি 

28199. | 
খান্বাজ। 

কাল বরন রাথ! হেরিব না বলেছে । . 

বল সবি র্লাধারে বল কুঞ্জে যেতে সেখেছে। 

বৃন্মাবন ত্যা্সিয বলে বনে ভ্রমিব, 

বল সখি রাধারে বল বাশী জলে ফেলেছে। 



২... বেকারেকড নীভারলী॥ 
পপি শী শা 

21500. | 

শপ 

খাখাজ মিশ্র। 

নধর অধরে সুধারি ধার! ঢালি স্থুকালো অই, | 
আমি:যে পিপাঁসী চকো শী অশিরা স্থধার পিপাস। মিটিল কই। 

চাদব্নে বদন রাখি অধরের স্থুধা অধরে মাথি, 

প্রেম সোহাগে লুকিয়ে থাকি সে আশা মিল নাই। 

81868, 
সিদ্ধুরা । 

সে কালার পিরিতে আমার মন মজিল সথিরে। 

মনে করি ভূলি ভুলি তুল! নাছি যায় সাথ, 

বে দ্দিকে ফিরাই আখি পাই দেখিতে ; 

বে শুনেছে বাশির গান হারাইয়াছে কুল মান, 
যমুনা বহে উজান বীশির স্ুরেতে। 

10. 805, রোহিশাকুমার রায় । 

81204. সিন্ধু খাত্বাজ। 

নিতাই কি যাছু জানে। 

সুকৃন গাছে কল ফলা'ল ফুল ফুটা'ল পাধানে॥ 

আকাশে যে চাদ ছিল, ধরাতলে তা* আনিল, 

মরা দেহে পরাণ দিল প্রেম সুধা ছিল প্রাণে |. 
চোখের জল বিনে ভার, ভেল্কি খাছ নাই কিছু আর, 
তত্র মনত এই তে! সার, ভরি নামটি বদনে। 



দি টাকং মেসিন এণ্ড ইও্ডিয়ান রেকর্ড কোং। ২৯ 

21908. 

সিন্ধু কাফি। 

এ দেখ! যায় ঘরখানী । 
আমি বালাখানা কোথায় পাব, আমিরে ছ:খিনী মাঞ্সিনী ॥ 

এসে! যাহ আমার কুঁড়ে, রাখবো তোমার যত্বকরে, 

মাসী বল! ছেডে দেরে তুমি নাতি আমি দিদিমণী | 

21206. 

( কীর্তন ) 

কি মোহে মন ভুলিয়ে এমন স্থধার আধারে ভূলে আছরে । 

মনবে রাখ বাখ মিনতি ছাড় কুমতি নিজ হিত যদি চাওরে। 

নামগানে যার মোহ আধার নিমিষে বিনাশ হয়রে। 

দেখ পাষণ্ড হভাঈ ( তারাক্ছে! হরি নামের বিনৌধি ছিলরে ) 

জগা্ঈট মাধাই ভবসিন্ধু পারে যাগ্সরে ।' 

যাই প্রেম সদন হরি রতন যার তুলনা নাইরে। 

বল কেমনে পাসরি সে প্রেমের হরি, মরি মরি কি বালাইরে 

১1208 
আশ! টোরি। 

আবময় কৈয়সে আওয়ে এ মোরে পিতম প্যারে 
সাস ননদ দেও বলিয়ারে দেও বলিষায়ে ॥ 

ওহি জটনিরা জাগে একডর হর মোরে, 

সাস ননদ দেও ছজে হর হর দোরে, 

ঘর কি লগিয়! পগ আছেন! মোরে বাতো।। 



ও বেকা রেকর্ড শ্ীতাবলী। 

&1717507, ৫5 19551079918) অহিজ্ু ও নগেনবাল! 

28181. 

81152 

(লুলিয়া ) 

বিয়ে কবি কিনা বল-_ 

নইলে কিলের চোটে, 

হাড় গুড়িয়ে রক্ত করব জল ॥ 

উহ" উহ হাহাহাহা লা। 
আমি নড়ব নড়াই তোর সঙ্গে-__তবুও বলব লা। 
নড়বি মড়া৷ মোর সঙ্গে-- 

এত হয়েছে বল। 

একটা দমক স' দেখি-_ 

এর ঠালার ঝ! কি ফল; 

কিল খেয়ে কিল করেছি চুরি, 

আরত কোর্দ্য লা ; 

তোর ঠ্যালার দমক সয়ে লিয়েছি, 

উল্টা কলের গা, 

ভরকুটি তোর তাঙ্গচি তবে, 

বাইরে লে যাই চল, 
পায়ে ধরি ছাড় এ কথাটি, এটা মারার ফল; 

কালা। আমায় নিলে যে নিলে যে ওরে আমু না। 

'লুলি। ছাড় করন! । 

তোরে নিলে বলে মোর বয়ে গেল কি, 

মুই তোর চেয়েও তে স্যায়না ॥ 



ছি টিং যোগ এড ইতর বেক ফোহ।  . ৩৩. 
ফালা। আমার বেধে যে ফেলেছে রে, 

লুলি। পাল সুবিধে করেছে রে ) 
মুই তুই গেলে খুব মারব মজা, 
বারে ভারে ছেনে নয়না 

কাল! । তোর মনেতে আছে যা, 

মুই মরিস করিস তা, 
এখন বপে, কয়ে মোরে ছাড়িয়ে দেরে, 
আর বে জাল! সয়ন1 ॥ 

লুলি। মোর দায় পড়েছে তোরে ছাড়াতে, 
তোর তো! পরাণ চার না। 

তোরে নিলে বলে মোর, বয়ে গেঁল কি, 
সুই তোর চেয়ে তস্ায়ন! ॥ 

81198 ১০৪11772781) মিঃশ্তিমনি। 
10289. সোহিনী। 

তুমি হে ভরসা! মম অকুল পাথারে। 

আর কেহ নাহি মষ বিপদ ভয় বারে অশাধারে যে তারে । 

জীবন সখা তুমি জানি না তোম: দিনা! কেমনে বল দীন জণা 
ডাকে তোষারে ॥ 

28090. থেমটা | 

ভাল না বামে হেসে কাছে না আসে 
হ্থখে থাকিব তবু তাহারি আশে । 

টাদে না দেখে আকাশে, কুমুদিনী ফুটে হাসে, 

সরল! হরযে ভাসে স্থখ সরসে । 



৩২ বেকা রেকর্ড গীতাবলী। 

ষ্লিয়ে মানস অশখি, বিরলে সে ছবি দেখি 
মাকাশে মিশায়ে থাকি প্রেম পিয়াসে। 

এ জীবনে হৃদি মনে, না ভূলিব সে মোহানে, 
রাথব পরাণ পিয়া প্রেম পি়াসে ॥ 

91031 মিশ্র খেমটা । 

এস শ্রীতির নাগর স্ন্দর । 
এস রমনীয় এস কমনীয় এস এস মধুর মধুর নটবর ॥ 

এস ফুল কুসুম সাজে, 

আদর (সোহাগ নব অনুরাগ চির আকিঞ্চন মাঝে, 
এস পিপান্থ লোচনা প্রিয় ছবি নব গভাতে রাঙ্গা রনি, 

এস হেম'বরণী, মধু যামিনী শুধু মধু ভরা শশধর॥' 

পাস» 

21052. মিশ্র খেম্ট1। 

চিরদিন. হেথা ফুটে আছি আমি, তুমি দেখে যাও তুম দেখে যাও । 

চিরদিন হেথ! তোমারি আশায়, তুমি কারে খোঁজ বলে যাও । 

একটিবার মেল আখি, তুমি দেখ আঁর আমি দেখি, 
৬. মিলনে মিলনে বহু বন্ধনে তৃমি সা আর আমি সথি ;-- 

তে/মারি সনে, মধুর মিলনে, আও আও বধু আও আও। 

মধু ভর! প্রাণে, মধুর মিলনে,চীর আগমনী গাও গাও । 

81088, থিয়েটিকেল। 

আছে সোহাগে ঢাকা হদে অক! ছবি গোপনে । 
মন সাধ পুরে চুমিব তাঙারে মাতিগা প্রেমরণে। 

তারে নিয়ে হাসি কাদি গাই, আবেশে ভাসির়! যাই, 
থাকিলে! অলসে, মনের আবেশে বিভোরে তুজনে 



দি টকিং মেসিন এগ ইন্ডিয়ান রেকর্ড কোং | 
৮ পপ সা চে 

81094. থিয়েটি কেল? 

গঞ্জে কুঙ্গে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো! রঙ্জিনী আয়লো৷ সজনী । 
ছুকুল হরি, কুন্ুম ভরি, সাজাব ভামিনী। 
বাম! বিনোদিনী, চললো রঙ্গিনী আয়লো সঙ্গনী ৷ 

প্রকৃতি হাসিয়! চায়, সুষম! ঝরিছে তায়, 

ধীরে মলয় বায়, আকুল করে হৃদয় । 

ফুলের মাঝে ফুলের সাজে'সাজাব কামিনী 
চলল রঙ্গিনী খ্থায়লো সজনি। 

81155 [89011112181 মিস্ রাধারাণী। 

91059, 

হান্বির । 

কেন কেন কেন কীদ হয়ে বিষাদিনী। 

নিরাশার আশায় বাধ হয়ে আশা! চাতকিনী । 

আশার আশে আছে প্রাণ, আশার আশায় করে গান, 

আশার কামনা! ছেড়ন! ছেড়ন। হৃদয়ের মণি কাদ হয়ে বিষাদিনী। 

৪1053. 
ইমন বেহাগ। 

মরমের বাধ] কবলো! কারে, আছি মরমে মরে। 

যার ব্যথা! সেই জানে, জানে কি পরে । 

সজনী লে! আগে জানিনা, সে ফুল বাসে, কুটিলতর কীট নিবাসে, 
নে অবধি সই, ফুলে মজি রই, গন! জালাতে জর হর হই, 
কি জানি কি সাধে ফুলটি আমার, সাধের হার গেঁথেছি গলায়। 



৩৪ বেক! রেকর্ড লীভাবলী। 
পপ সস পপ এ+ রর, 

পুরবি। 

মনেরি বেধন! নাথ জান!ইব আর কারে। 
নিভাতে অন্তর জাল1:তোম! বিনা কেবা পারে ॥ 

শোকে তাপে নিরস্তর, দহছে মম অন্তর, 

দেবা দ্রিরে একবার, রাখহে॥্রাখ আমারে ॥ 

21055. থেনটা। 

॥ বাছিয়া! বাছিয়। ফুলটী তুলেছি! 

মন প্রাণ দিদনে তারে ওলো ছিছিছ॥ 

ভুলঠত কি পার তারে (প্রেম আখি ঠারিয়ে, 

আপনি এসে ধর! ৰেয় মজিয়ে মজিয়ে, প্রেম লাগিয়ে 

প্রেম ফাদে চাদ ধরেছি; 

যেচে প্রাণ দিস্নে তারে ওলে। ছি ছি ছিণ। 

21056. মি 
বি ঝিট। 

জগত জননী তরা ম! তারা। 

জগৎকে তরালি, আমায় না! তরালি, আমি কি জগৎ ছাড়া ॥ 

দিন অবসান রঙ্গনী কালে, দিয়েছি সশতার)উুর্থা3বলে, 

' মম জীর্ণ তরী, মা আছেন কাণ্ডারী, হাবুঢুবু থেয়ে উঠলো:তরা ॥ 

21057. কেগারা । 

বারণ কর তবে গাহিব ন!। 

শরম লাগে বে চাছিবন! ॥ 

বিরলে মালা গাথা, সহস! পাই বাথা, 
আমার এ ভাজা তয়ী বাহিবন! ॥ 



81971?. 

21078. 

21079. 

21080. 

দি টকিং মেসিন এও ইও্ডয়ান রেকর্ড কোং। ৬৫ 
এ ও এ রর পররলা  _ 

শ এরাই 

খাস্বাজ ] 

অস্তরে অন্তর জেনে অন্তরে রাখিনু জায় । 

জান্না পে কি কারণে সতত অস্ত্রে রয় । 

ভেবেছিনু নিরস্তর হয়ে রব একাস্তর, 

এখন দেখি ভাবান্তর মনান্তর তার কথায় কথায় । 

সাহান]! 

সখি কি কব ষরম বেদ্ন]। 

শুধু মরম তা জানে বুৰি কহুনে তা যায় না। 

ঘন ঘোর আধারে বাড়িল দেখ ভূবন, 

মাঝে মাঝে গরজে গভির নবঘন, 

চমকি সারা রাতি শুন্য মন্পীরে কাদি, 

বিভোর আধারে হৃদি বিদরে আপন।। 

খান্বাজ মধ্যমান | 

দিছি পিরিতী বিসর্জন জাবত জীবন । 

গ্রম কথ! উদ্থাপনে আর নাহ প্রয়োজন । 

হয়েছ প্রম সন্ন'দী নিরাশ! কানন বাসী । 

বিচ্ছেণের ভশ্মরাণী অঙ্গে করেছি লেপন। 

কানাড়া। 

হার হায় আমি বুঝিতে না পারি। 

বনপে। আমার হেতের্ বেলায় করে কি চাতুরি। 

হুম কুণ্ডের আহৃতি দিয়ে হুখে থাক্ তাকে নিয়ে, 

কি স্ুখেতে বুক পেতেচে৷ যাই বলিহারি। 



৩৬ বেক রেকর্ড গীভাবলী। 

21081. : ভৈরবী 
যারে যত্ব করে রত্ব ভেবে রাখলাম চিরদিন 

কে জানে তার ভিতর ভর! গিপ্টি কর! টিন ॥ 
সোঁনা বলে জ্ঞান ছিল, কমসিতে পিতল হল, 

এক পোড়নে চটে গেল এমনি বস্ত হীন। 

শপ সন জবস সত জন চর অরোরা পশু অপ শা ও শামস শপ শট ০ 

2] 08. সিন্ধু কাফ। 

সাধি কাদি পদতলে, সাধ শ্রাম দাসী বলে ॥ 

তাই কি কৃষ্ণ কীদাইলে অংলা বালায় । 

কোথা ওহে প্রাণসখা, মরি নাথ দাও হে দেখা, 

তোমী বিনা প্রাণ রাখা হলে! বুঝি দায়। 

সখি সব পায় ধরি, আন হরি ত্বরা করি, 

নহে প্রাণ পরিছরি বিরহ জালায়। 

21088, 

_ দিন! দিওন। দিওনা ব্যথা, কখনও কখনও তুমি রাখন! কথা । 

হৃদয়ে হুদয়ে যিশায়ে থাকি, আমি) জাগিয়ে দুমায়ে স্বপন দেখি, 
নড়েনা পড়েনা নয়ন পাখা | 

এখন মধুর মৃহুর ভাষা, (তুমি) গুনিয়ে শুনন! মেটেনি আশা, 

| তুমি ) কাদিয়ে কাদায়ে যাবেগো কোথা । 

21084. ৰ 

কি ফুল ফুটেছে মজাদারি বাহব কি বাহবা। 

যারা ছিল উচু ডালে, হাত বাড়ায় না নাগাল পেলে, 
(হায় ) রমণীর মন ভুলিয়ে দিলে, কুড়িয়ে নিলে নাঁড়| চাড়া । 



দি উদ্ষি রসিদ এ এও ৪ ইত্ডয়ান রেকর্ড কোং। ৩৭: 
বশ» ০০ ৮ শপ 

০:
 লি 

শি. 13, 19955, নগেক্দ্রবাল। দাসী (বুংছি) 

. 21058. 
কীর্তন । 

আমি কালারে পাইতে সকলি তাজীম্ু, 

কত লোকে কত কয়। 

কলঙ্ক পশর। শিরে যার তরে যে ধনে অপরে লয় ॥ 

কেমনে বা সই কেমনে বা রই কিসে বাধিব হিয়! । 

আমার নাগর যায় পর ঘর আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥ 

দেথির যে দ্বিন আপন নয়নে তার সনে মোর কণা । 

মুড়াইব কেশ ছিড়ব স্থুবেশ ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 

প্রাথনাথে মোর, এমন করিল, ন! জানি সেজন কে॥ 

%7 059. 

(স্উড়িয়া ) কমিক। 

বড়দিনকো! বড় মজ! হইছন। 

ইয়। নবটঙ্গ ডঙ্গ বাবু রঙ্গবাধাইছন ॥ 

বঙ্গাঁড় মিড়ি কিড়ি ধরম ছোড়ি কিড়ি। 

মাইপোকে নেই কিড়ি পুজা করিছন ॥ 

তু এক! কাই করাস্ত রসবতী। 

ধাঁইকিড়ি মতাড় মারিবে জাতি ॥ 

অপড়! সমারো৷ ঝট ধড় রাখড়। 

লুগাদেই ঢাকড় লঙ্গ! ছা'তি ॥ 

হিয়ার 
র
ি
য
়
া
র
 

টি 



পা পপ রর ররর মার পা: ++ রর» -৮ সস 

81960... দেলেরা। 
কি দোষেতে ঠেলিলে হে পায়। 

অবলা হৃদয় মনি প্রাণ যে চাহে তোমায় ॥ 

পেয়ে তব ভালবাসা, . ফুটেছিল মদে আশা, 
মিটিল ন! প্রেম পিয়াস, 

অকুল পাথারে শেষে ডুবাইলে অবলায় গ 

21641. কীর্তন (জন্মাষ্টমী )। 

তাপিত তন আজি শীতল হোলো । 
মন আশা হরি আজ পূরিল ॥ 

আমি জনমে জনমে গোলোক বিহারী, 
_ তব মুখে যেন ফল দিতে পারি, 

অন্য ফল কিছু আর কামন না করি। 

সুধু ডেকো নর হরি মা মা বলে॥ 

21642. দেলেরা। 

স্ুখসাধ অবসাদ সকলি আমার ॥ 

জানিনা জীবনে আমি হয়ে আছি কার ॥ 

ব্যথার ব্যথিত আছে. শুনিনি তো কার কাছে, 

আপন ভাবিয়ে সে যে পরাণ যাচে। 

এমন সে জন কোথ| মে আগার আমি তার ॥ 

81048. নন্দবিদায়। 

হুন্দরি কি কহিব বচন ন! স্করে। 

. আইল রাজদুত, তাই চলিলাম সাথে, হের সাজিয়ে মধুপুর ॥ 
পুনরাগমনে কত সুখ উপজিখ, না ভাবিও তাছে বিলম্ব, 

হায় খেদ দৃঢ় সহ করিয়ে রহ বড় রাজ কাজ অবলম্ব। 



ছি ট্কিং মেসিন এগ ইগ্ডিয়ান.রেকর্ত কোং। বি 
সপ 

৮ পি পপ সত পি জ 
পপ শপ পা 

টানাহিন 70991. থাঁকোমণী দাসী ।' 
21074. 

বেহাগ খাম্বাজ। 

ছি ছি কেন বলে গেল। 
আসবে বলে আশা! দিয়ে শ্তাম আমার নাহি এল ॥ 
চাদ পানে চেয়ে চেয়ে, স্টামটাদে ধিয়াইয়ে, 
আমার সুখের নিশি কুঞ্জে-বসে পোহাইল। 

27076, 

পিলু বাৰোয়]। 
বলব কি নাম তোমারে প্রকাশ করি গুণমশি। 
আছে নাম ডঙ্কামার! তিলোক তারা মন্সহিনী। 

স্বণাম্তায পাঁতালেতে, আছে বেদ পুরানেতে, 

নাম জানে সকলেতে নামের আমবা! কাঙ্গালিনী। 

91076. 
খান্বাঙ্গ। 

আমরি কি মালা গেথেচো । 

মদনের পঞ্চবাণ হাতে করে এনেচো । 

হেরিলে এ ফুলমালা, ভোলে কত রাজবালা ৷ 
আমি তোর মাসী মালিনী আমারি প্রাণ বধেচো । 

মামি তোর মাসী মালিনী কড়ে রখাড়ী নাইকো স্বামী, 

কি বলবে! রে বাছ! তুমি মাসী বলে ফেলেছে । 



৪৬ বেকা রেকর্ড গীতাবলী ৷ 
৯ ্পসস্ম 

সুরুগা? [09951 হরিদাসী। 

21099, 
খান্ধাজ | 

মন চুরি করে কোথা যাবে বল প্রাণধন। 

যৌবনের দাবি দিয়ে ধরব তোমায় শমন। 
কোকিলে উকিল বসাব, বসন্তে পেয়াদা দিব, 

এক ত্তরপে ডিক্রি করব সাক্ষি আমার ছুনয়ন ॥ 

21106. 

থান্বাজ । 

মন গরমে উঠে সুখ যামিনী। 

কেমনে একাকিনি রহে কামিনী । 

ছুলে ফুলে ফুলে কত, 

সোহাগ করে রেণু ছুড়ে মারে আদরে লো, 

উম্বরে গণ রাখ.তে নারে মানিনী। 

28800. 

যচ। 

রয়ে রয়ে কেন তারি মুখ মনে পড়ে। 

ও মেঘের বারি বিন! চাঙকিনা প্রাণে মরে। 

ছুটি চরণে ধরে কভ যে সাধিন্ব, 
ভাল বাস কি না বাস তাই তোমারে সুধা ইন্ু, 

ন1 না বলে পাষাণী, চরণে ঠেলিলে মোরে, 

এই নাও তীক্ষ ছুরি হান মম বক্ষ পরে। 

নিভে যাক আখি তার! দেখিতে দেখিতে তারে। 



শা পন পপ স্পা তত জপ ওল লজ দত ৮ সত 

দি টকিং মেসিন এগ ইন্ডিয়ান রেকর্ড কোং । এ 
সপ "শা শশ্শ শাটাশশ শাক গগন ৮ - পপি াস্পিস 

2110]. ূ | 
সিন্ধু ভৈরবী। 

যামিনী যে যায় হায়, আশ! মম পুরিলন! ৷ 
গুণম'ন রমণীর মান কেন রাখিলনা ॥ 

আমি বড় ভাল্বাঁসি, প্রাণ দিয়ে সদা তুষি, 

তাতেও তুমি না হও খুসি, আম'য় ভালবাসিলেন! ॥ 
21802. 

সিন্ধু ভৈরবী। 
বারে ব'রে ডাকি শ্শামা! কোথায়গে! মা ও চঞ্চলা । 

রক্ষে করম। রক্ষে কালী 'ও শিবে পর্ন মঙ্গল ॥ 

ভবেতে পাঠালি মোরে, পুনরায় না চাইলে ফিরে 

কে জানে এমন হবে সংসারেই এত জাল! ॥ 

21102. ভৈরবা। 
ৃ জগৎ দেখনা চেয়ে যাচ্চি বেয়ে সাধের তরণী। 

তরির উপর শ্(ম কলেবর রাম রঘুমনি ॥ 

যে জন ভবের জল অবহেলে জীবে করে পার, 

আজকে তারে নিচ্চি পারে হয়ে কর্ণধার, 

আমি পারের কড়ি ধরে নেব চরণ হখানি ॥ 

21104. 
সিন্ধু। 

রসে ভরা রসের নাপতিনী। 

থেটে খুটে ষোগাই আমি মিন্সে করে কাপতিনী ॥ 
বাহব! সাবাস রে কের়াবাত, নাপতিনীর টিকি কাটা হাত, 

আমি যাই কামিয়ে আনি মিনসে নেশায় কুপোকাত, ' 

নাপতিনির গুণে আমার বেজাম্ম লোকের আমদানি । 



৪২ . বেকা রেকর্ড গাতাবলা 1. 
স্পর 

৮» শত | পিস তত শী শিস শত" ০ শী পাশপাশি শা সস লস উজ 

8105. .. পিলু। 
ভালবাসি তাই আমি হেতায়। 

কাপিয়ে'পাতা ধীরে সেতা মলয় মারুত বয়ে যায় ॥ 

সেতা৷ নবীন তরু নবীন লতা বেড়ে আদরে, 

আকুল হয়ে কোকিল সেতা৷ গায় কুহু স্বরে, 

ফুটে ফুল সৌরবের ভরে মধুপানে মত্ত ভ্রমর 
টোলে পড়ে অলির গায় ॥ 

1311)051)2129, 8951. বিন্দুধাল। দাসী । 

91091, 

ত্র সুছম্ন দেশের মধুর যামিনী এসেছে 
তাই বিলাস রঙ্গে অঙ্গ আবরি ফুলহারে ধরা ভেসেছে। 

কত সোহাগের বায় উঠছে বাস, কত মধুরে মিশেছে মরম শ্বাল, 

কত তাপিত কুঞ্জে বাসি মাল! ফেলে হাসি ভেল! ধরে ভেসেছে ॥ 

৯ 1099. ( কমিক ) 

দেখিস লো সামলে থাকিস বর ভারি গুনিন ; 

( নয়) যেমন তেমন বরন করা চাই হুসিয়ারি । 

বর মুখ পাঁনে চেয়ে, এক ছুই তিন তালি দিয়ে, 
কি জানি মজায় কথায় ছেলে নে গিয়ে, 

বর যেমন তেমন নয়, তড়িতে কথ! কয়, 

একে ছলনা তল! কুলবালা কি হতে কি হয়। 

গুনি গুনের টানে প্রাণ টেনে নেক মজায়ে কুলনারি, 

যেন এ এয! গিরি হয় না ঝাকমারি ॥ 
শু 



দি টিং মেসিন রি ইত্ডিয়ানদরেকর্ড কোং। ৪৩ 
সস ২৮০ পপ সপ সপ উজ 

ররর শী শট আর». 

শাক শি ও পপি 

ঢ'01117918, 1991. _ ফণিবালা দাসী । 
21095. | 

কাকি সিন্ধু। 
জানিনা যে কি চোখে হেরেছি আমি তারে। 

সদ! জাগে সে প্রতিমা কি আলোকে কি আধারে ॥ 
বিধির আশার ফাদে, জন্ম যাবে কেদে কেদেঃ 

বাজবেরে ভাঙ! হদে স্নেহ সুখ অনুভরে ॥ 

27096. 

বধু যাবে বিদেশে বধু যাবে বিদেশে 

পোড়া প্রাথ থাকবে লোর্শকসে । 

বধু আমার মাথার কিরে একবার ফিরে চাও, 
বিধু মুখে মুচকে হেসে একবার কথা কও, 

খেষে নিদয় হয়ে যাবে চলে মরবে আপশোষে ॥ 

21999. 

আমর! ল্যাটিন পড়ব সাহেব হব বাংলাতে আর রবনা । 

বিলেত যাব জজ হব দিশি খানা খাঁবনা ॥ 

সাহেবের খান! চমতকার 

বাংল খান! দেখে মোদের গায়ে আসে জ্বর, 

ছি ছি খাবনাক আর,__ | 

আমর! এবার চামচে কাটা ক'রব ব্যবহার, 

কাপড় চোপড় ফেলে দেব, বাইবেল বই হাঁতে নেব, 

মাষ্টার “এলে বলব মোর! এ, বি. সি, আর পড়বন!। 
আমর! শ্বাধীন হব লেকচার দেব বাংলাতে আর রবনা " 



| ৪৪. নক রেকর্ড নীতাবলী। 

এনেছি ভাতার ধরা ফণাদ। 

('্তভাকে) ধরে দেব সোনার চাদ ॥ 

যদি কেউ হুড়ক থাকে, বলে দিই টোটকা তাকে, 

প্রাণ যারে চায়, তার কাছে হায় গুমোর কি রাখে, 

গঞ্জনার ভয় খেয়োনা পায়ে ধরে পড়ে থাক্ ॥ 

21098. 
তোরে হেরে আমার মন হুঃখ দুরে গেল। 

বল বল প্রাণনাথ তোমার কুশল বল ॥ 

যে অবধি গেছ তুমি, হয়ে আছি পাগলিনী, 

রাস্তার বপ কাদতে হল হয়ে পাগল ॥ 

81097. | 
কেমনে ভূলিব বল কেমনে ভুলব তায়। 

হৃদয়ের অধিকারি, আপনি করিছে যায় ॥ 
আপনার প্রাণ ভাতে করে, দিয়েছি যাঁর করে ধরে, 

এখন বল কেমন করে প্রাণের বাহির করা যায় ॥ 

11185 1€0151)109091)90811)1.  কুষঝভামিনী (ভোদা) 

21157. ভিমপলশ্রী। 

মনের মিলে হয় যদি প্রেম কেন প্রেন হলে বশ মানেন! । 

কথার কথায় মন চটে বাক্স প্র হলে আর চটেন| ॥ 

মনের যত জারিজুরি, প্রেমের পায় গড়াগড়ি, 
প্রেমের টানে মন ভেসে যায় মনের বারণ প্রেম শোনেন! ॥ 



দি টকিং মেশিন এগ ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোং। ৪৫ 
পপ পপ এ পপ রি 

21159. সিন্ধু কাফী। 

পারে কি ভুলিতে কভু যে যারে ভালবেসেছে। 
ভূলিতে যে পারে জেন, তার ভালবাসা মিছে ॥ 

প্রণয় রহস্তময়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়, 

প্রাণ াবলাহয়ে পরে, কে কবে প্রাণে বেচেছে ॥ 

- পিস পপ স্পা সাপ শর ৯ সমস 

21158. সাহান! কানাড়া। 

মন,করি ভূলি ভুলি ভূলিতে পারিন! তারে। 

ক্ষণে ্মণে দেয় দেখা আসিয়ে হদি মাঝারে ॥ 

এত সাধের ভালবাসা, এত সাধের তত আশা, 

সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় একেবারে ॥ 

2] 16১0, খান্ধাজ ৷ 

মন রাখা দেখা দিতে কে তোমারে সেধেছিল । 

এসে যদি যাবে চলে কে আসিতে বলেছিল ॥ 

অবলারি মনাগুন, বাড়ায়ে দিলে ছিগুণ, 

অদর্শনে ছিল ভাল দর্শনে সাধ না মিটিল ॥ 

17017917051 10291, (করণশশী দাসা। 

( ভ্2া2া)সন11) ( বীর্তনওয়ালি ) . 

21172. কীর্তন। 

গুনরে সুবল 'তাই নিবেদন করি । 

কহিতে বাসয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥ 

চম্পকের মাল! সুবল কেন গলে দিলি, 

চষ্পক বরনী রাখ! মনে পড়াইলি, 

২১১০৬ ইি লি 



$ ৬ বেক রেকর্ড গীতাবলী। 
চে সস্তা শপ শশা 

“যাবোটে” আর্ছন ধনী জটিলা মন্দিরে । 

বিষম শঙ্কট বড় কি কহিব তোরে ॥ 
যদি মিলাইতে পার করি কোন ছলে । 

, হইব তোমার দাস এ জনমের তরে ॥ 

21179. মান। 

জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, গমন করত নারী । 

ংশীবট, যাবট, তট বনি বন হেরি 
যায় শ্রাষকু্, মদন কুণ্ডু, রাধাকুণ্ড তীরে। 

দ্বাদশ বন, হেরত সঘন, শৈলহু কিনারে । 

ধাহ! সব ধেনু রব, তাহা চলত জোরে। 

শ্রীৰাম, সুদ[ম, মধু মঙ্গল, দেখত বলবারে ॥ 

ঘমুনাকুলে, নুপনুমুলে, পড়ি রহু বনোয়ারী ;-_- 

শশী-শ্িথর, ধুলী-ধূসর জপত প্যারা প্যারী ॥ 

2] 12%. € মাথুর ) 

ক্মরি বৃন্দাবন, নিধুবন কানন ব্রজে যেতে যে হ'ল, 

যাই যাই ব্রজে যেতে যে হ'ল। 

শিরে চুড়াটা বীধি, দাড়াও ঈাড়াও দাড়াও দূতী, শিরে চুড়াটা বাধ: 
এ বেশে গেলে রাই! আম'য় লবেনা, 

শিরে চুড়াটী বাধি, পীতধড়াটা পরি, 
( একবার দাড়াও দাড়াও পীত ধড়াটী পরি ) 
প্যাচ ভূলেছি নাকি, | 

( এই কুজার প্যাচে পড়ে, প্যাচ ভূলেছি নাকি ) 
বাশী একবার বাগ দেখিরে 

জর রাধে ভীরাথে বলে বাশী বাজ দেখিরে ॥ 



দ্রি টকিং মেসনি এগু ইয়ান রেকড কোং। ৪৭ 
এপ 5 পাশ পপর পপ আস 

21175. (মাথুর ) 

অতিশীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহন! | 
হরি বিষুখী, হামারি অঙ্গ মমনানলে দহন! ॥ 

কোকিল কুল কুর্বতি, কল আল ঝঙ্কারে কুস্থমে”। 

হরি লালসে প্রাণ তেজব পাওব আর জনমে ॥ 

সব সঙ্গিনী খেরি বৈঠত গাও গাও হরি লীলা, 

কৈছল বাণী, শুন তৈক্ষণে রাগনী মোহ গেল! ॥ 

91 176. 

( দূতী ভতৎদন। ) 

ধিকং রাজ। ধিকং রাজা ধিকং ধিকং শত। 

কলহস্তর পদ্দান্নিত এবে ব্য এত ॥ 

একদিন নিধুবনে কোটালিতে সকল আছে জানা 

মথুরাতে র.ভা হয়ে রেখেছ ঘোষণা, 

একদিন গলে গীত হয়ে নত রইতে চরণ ধরে ॥ 

21177, | 

| ( দুতীভৎ সন! ) 

ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়ে কে তোরে এ বুদ্ধি দিল 

কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে মনে যদি এত ছিল হে॥ 

ছি ছি লাজের নাহিক লেশ, কালামুখে কি লাজ বাসনা, 

একদেশে এলে অনল তেজায়ে পোড়াইতে আর দেশ। 

জনম অবধি কালিয়া বঙ্গন মুখ না ধুলি লাজের ঘাটে, 

ব্রজ গোপীগণ হতে মখুরা নাগরী কত:রূপে০গুণে বটে, 

আজ পাটরানিকে দেখে যে'বাব ॥ 



৪৮ বেক! রেকর্ড গীতাবলী। 

21175. 

টোরি ভৈরবী । 

জগত জননী তরাঁও তারা ( মা তারা )। 

জগাৎকে তরালে, আমারে ডুবালে, 

আমি কি জগৎ ছাড়া ॥ 

দিবা অবসান রহ্গনীকালে, 'দ্য়েছি সাতার শ্রীুর্গী বলে, 

মম জীর্ণ তরী, _ তাহে মা আমার ৰাগ্ডারী, 

আবু ডুবিল ন! গো ভরা (মা তারা) ॥ 

21179. 

খান্বাজ। 

সুন্দর হইলে কিব! হয় বল প্রাণ তোমায়। 

রসবোধ না থাকিলে তারে রসবন্তী কেবা কয়॥ 

কোকিল কুৎসিত পাখা, নিত্য ডালে বসে দেখি, 

রূপেতে তাঁর কি কাজ করে গুণেতে তার মন ভোলায় ॥ 

21180, 

খাত্বাজ। 

কত যে আরও যাতনা সবরে প্রাণ আমার। 

বিনা দোষে রোষে আমার তোষেনাকেো! একবার ॥ 

ক'রে যতন তৃষি মন সর্বক্ষণ তোমারে, 

তুমি তথাপি কদাপি আমার হ'লেন! মনমত ধন ॥ 



|দ টক্চিং মোশন €ণু ইণ্ডিয়ান রেকড সোং। ৪৯ 

তি 0291507%1)91, 29৪১1 নগেক্দ্রবাল' দাসী। 

21741. 

কেন ঝরে বারিধারা, ঘন শ্তাম বরিষায় | 
যাদ না জাগা-ত হাসি, রাশি রাশি বন্তুধায় ॥ 
তবু বন্দ হাসে ধর! মুখের সে হাসি হাক, 
অন্তরে দারুণ জ্বাল! জলে যায় ॥ 

এ) 148. 

কি শেল বিধে, আমার হৃদ আমারি প্রাণ জ্কানে গো, 

কি যাতনা সেই বুঝে যারই বক্ষে হানে গো ॥ 

মিশে আছে কি সে বিষ শিরায় শিরায় অহনিশ, 

ঘিরে আছে কি আধার, আমারই এ প্রাণে গো ॥ 

কিরন ময় এ ভূবন, মাঝে চলেছি এক ছায়াণো ॥ 

নীলাকাশে যাই জ্ভেসে, কালো রাগর কারা গো ; 

উঠে হাস মাঝে হার ; আমিই শুধু আাহ1 কার, 

আমি বিখন্থাণা স্থর বিশ্বে মধু গানে গো॥ 

31749. 

আঙ্ি কারে রেখে কারে ভাব কাৰে ব1 বলি আমার । 

ন1 জানি. হ'ন (ক তিন কেদ্েবতা পুজবার। 

বারে সঁপরাছ প্রাণ, 
সঙ্গ যার করি ধ্যান, 

€ তারে ) চিনতে না রলে |কসে, হবে আমার সসার । 

| 



৫৬ বেক! রেকর্ড দীতাবলি । 

1180. 
'আমি বিলায়ে দিয়াছি আমারে । 

বাছিল আমার, সব দিছি তোমারে ॥ 

মন দ্বিদ্ি, প্রাণ দিছি, দি এ হৃদয়, 
এ নব যৌবন সহ এ দেছ নিলয় । 

আর মন (কছু নাই, দিয়েছি তোমার ঠাই, 

আমি মগ্ন হয়ে গেছি, তুমি পাথারে ॥ 

'ব010119819 [0991 ননিবাল। দাসী ৷ 

20148. ঝিঝিট। 

আমায় পর ভেবন! ও পরেশ পাথর। 

গোলাপি প্রেমের আতর ॥ , 

মনে সাধ হয়,তোমায় নিয়ে থাকিরে প্রাণ বরাত্ত তেমন নয়, 

ঝকমারি কি যেমন তেমন, দণ্ডে ঘ্ুণ্ডে হই কাতর ॥ 

81144. পিলু। 

সকলি ফুরায়ে গেল জীবন কেন গেলনা । 

আশা দুরাশ! মঘ আশাতে! মিটিলন| ॥ 

বাহারে ছদনন লনে, 'স্বাধিভান লবভনে, 

সে ধনে লইল অন্টে, এ জ্বাল! সয়ন! । 

৪1145. সিন্ধু কাফি। 

তোর লাগি প্রা আমার হতেছে কাতর। 

অন্তে কি জানিবে বল গানেল চশ্র দিবাকয়। 

বৃতক্ষণ খাক তুমি, কি আনন্দে খাকি আহি 
| হেরিলে প্রাণে নতি জানেন চত্্ দিযাকক়॥ 



পপ 

দি টকিং মেশিন এণ্ড ইত্ডিয়ান রেকর্ড কোং। ৫১ 

21146. 

| মিশ্র- কানাড়া। 
পাঁৰন নঈবর হন্দর কুল গাওতে গোকুলে কানাই। 

গোড়ে লয়ে কানাই চূড়া ধড়া বাশী, 
যশোমতি গলে আয় গো মা, 
নাচত নীলমনি মেরি যাছুমনি, 

ধিয়! ধিয়া তাধিয়! ভাধিয়া 1 ধিয়া ধিয়া ॥ 
০৬ 

1195 €001)97001)19 মিম্ চারুবালা, 

2106]. 

মরমে লুকায়ে বুনে, এ হূদ গশুথ!য়ে যাবে, 
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো । 

চরণ ম্মরণ তে, এত ব্যাঝুলত৷ ভরে, 
কেন ধাই যদি নাছি মিলে গে! ॥ | 

পাপি জাপি হান সবে, মা?র ডাকিল কবে, 
_.. যদি মন ব্যাণ! তুমি না গুনিলে গে ॥ 

যদি পাতকি ন। পায় গতি, কেন ত্রিভুৰন পতি, 
পতিত পাবন নাম নিলে গো ॥ 

21068, 

কি দেখে এলাম লই যমুনার কুলে। 

চড়া বাধা ধড়া পর কদন্ধেরি মুলে ॥ 

বা'জল বা!জল বাশি, যমুনারি কুলে, 

ছল করে গোঁবনদের বাশ রাধ! রাধ! বলে । 

রী রাজ নু 



৫২. বেক! রেকর্ড গীতাব ল। 

81068. 

এমন যামনা, মধুর চা্দিনী, সে যদি গো স্বধু আপিত। 

পরাণে এমন আকুল পিয়াস সে য্দি গো! ভালনাসিত ॥ 

এ মধু বসন্তে এত শোভা হাসি, এ নব গৌখনে এত রূপ রাশি, 
সকাল উঠিত পলকে বিকাশি,:সে যাঁদ গো সুধু চা'হত ॥ 

মিথা! বিধি তৃমি মিথা। তব সষ্ট্ি, কেন ৭সৌ শোনা তবদৃষ্টি, 

হলাহুলে ভর! প্রেম স্থধ! মিষ্িি, তবে কেন প্রাণ তৃ'ষত 

81084. 

মিলত্ধে যে ক স্বখ সে জ"নবে কেমনে! 
যেজন না জলিয়াছে 'বচ্ছেদে'র দ'নে। 

অমানিশ। না থাকিলে শশধর শোভনে 

পুর্ণিমার রাঁর বল কে চা'হত যতনে ॥ 

শুশীতল বা'র বল, কে চাহিত যত'ন। 

যদ্দি না তাপিত তন 'তপনেরি দহনে ॥ 

21065, 

বত ছঃখ দিবি দেশ] মা গে আম তোমায় ডাক্ঠে ছাড়বোনা। 

দেখবো ওগো পাগলা মেরে তুই কত ভানদ পাগল! পানা ॥ 

কতদিন আর রঈবি কালা, মাম ডেকে করবো কান ঝাল! পালা, 

আঁমি কেদে ডাকবে! দিবানিশি. দেখবো! মাগো শুনিস্ কিন! ॥ 

1066. 

বড় ভালবাসা কেগেছে প্রাণে কেমনে ভলিব ভায়। 

ভূলিব ভাবিলে কেঁদে ৯:ঠ প্রাণ তারে ভোল' আমার হ'ল কিদায়॥ 

মনেরে খুবালে বুঝেনাকো। মন, গাণেরে বৃঝালে কেদে উঠে প্রাণ, 

নয়ন করে বারি বরিষণ, থেকে থেকে আমার হল কি দাস ॥ 



দি টাকং মেশন এগু ইাঞ্জয়ান ফ্েকর্ড কে।ং। ৫৩. 

27067. 

আরতে! ডাকবোন। তোবে ওগে! বেট সর্বনাশী। 
তোর মাক্সাতে মুগ্ধ হয়ে শিব ভয়ে, ছন শ্নানবাসী ॥ 

তোর নাম যে মহাচায়া, দেম। মোরে পদছায়া, 
ছায়াতে 'মশায়ে বায়! »দম"ঝারে কর্বো কাশী॥ 

এ শপ ০ ওর 

139881718 178), ্ বসম্ত বাইজি 
290?%. 

+ভরবা। 

সদা গণ তোর কেন চায়। 

ভালবাসার মুছে আগুন শন্রু বেড়ে পায় ॥ 
ভালবেসে খব ভেনেছ, হত ভা।ত ফল পেয়েছি, 

সারারাত কেঁদে হরে ছ, তোমার ধরে:ছুটি পায় ॥ 

21211. 
1সন্ধু কাফ। 

কোথ'কার কাল পথ মঝেো মাঝে দেখগো দেখা। 

লোকে তারে কোকিল হলে ও তাক কাল কাল ঢটে। পাখা ॥ 
| পাথ ঝড় সক.।'নশে, তসে ফাগুন চৈত মাসে, 

পাখি হত যদ বারমেসে, ভার হত যৌন রাখা ॥ 

21508. 
খান্বাজ ঝি'ঝিট। 

ভঁদলণ্ছ তাহারে ও তার ভালবাস! ভূলিনে। 

সেই রূপ মনে হলে, ভা?স হৃদি অশখিজলে, 

কে বলে ভূলেছি তারে, মে রয়েছে ক্রাণে প্রাণে ॥ 



৫৪ (বেক! রেকর্ড নীতাঁবলি। 

21910. ইমুনকল্যান। 
তারে কেন বল কাল। 

সেত কাল নয় সাধেরি প্রণয় বিধি তারে মিলাল ॥ 

আমি কি সখি ভারে কাল দেখি, হ্ৃদয়েরি ধন হুদয়েতে রাখি, 

তার কি ভাব জানিবি সখি, বিধি তারে মিলাল ॥ 

27919. 

যাবে যাও ফিরে চাও মাথা খাওহে আামার। 

যেও যেথা, মন তথ, ধায়ছে তোমার ॥ 

যেও তথা যতন করে, রেখহে চুদি উপরে, 

ফ্লাড়াও তিলেক তরে, ০োোমায় হেরি একরার ॥ 

21209. পিলু বারোর 11 

প্রাণ কি চাররে কেজানে। 

ছাদরে যদি চকোর হঙ্েম, ধা হয়ে উড়ে যেতেম, 

'আশ মিটায়ে সুবা গেতেম, চেয়ে চান্দের পানে ॥ 

81218. বিঝিট খান্বাজ। 

ছি ছিন্ঠির কপ্টতুনি প্রাণসপ| | 

বল কি দোষ করেছে দাসি দে?না দেখা। 

মেরে গেছ আড়নয়ন, জ্াননাকি প্রাণধন 

তথনি ভুলেছেরে মন, হৃদয়ে মুর্তি আকা ॥ 

21214. | বেহাগ। 
প্রাণ আমার নিদয় ভয়ে বিদ্বায় চেওন!। 

যাবে বদি প্রাণনাথ, যাই মাই আর বোলনা ॥ 

তুমি যাবে দেশাগ্চরে, একাকিনি রেখে মোরে, 

আম স্বোমার আশাম় রব, নব যৌবন রবেনা ॥ 



দি টকিং মেশিন এও ইপ্ডিয়ান রেকও কোং ৫৫ 
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91816, 

বেছাগ খান্বাজ। 

রসান দে লে! সাগরানি খাদ পড়া তোর সোনা টুকু 

কাটতে কেন পারবে ছেনি। 

ও ভোতা ছেনি একরে বালাই, 
সোন! কাটেনাকো তাই, 

ও তোর কষ্টি পাথরে, সোনার রং কিরে ধরে, 

খাটি ফাকি তুই চিনবি কি করে, 

তবে দি ফেলে ছাপরে পোনা, টেকলেতো,মানি ॥ 

[5501]) 121) কুম্ুম বাইজি। 

21916, 

উৈরবী- পাদর1। 

আমারই মন আশা করিয়ে নৈরাশ। কার আশা পুরাইলে সজনী । 

ঘদ্ধি তার দেখ! পাই, পিরীতি ফিরে চাই, 

সেনা দিলেআামি দিবঃএখনি | 

ছু'দণ্ড হেসে খুসে, ছ'দণ্ড কাছে ব'সে, 

কুল মলালে কূল কামিনী ॥ | 

91217, 

ভৈয়বী-স্দাদর! | 

কেন মন তারে চাক ( গো) 

আপমান অধতন কথায় কথায়। 

ছখী বই ছুখা নই লাজেতে বুক ফেটে যায় (গো )। 



৫ বেক! রেক+ত শতাবল। 

21218. পি বাবোয়া। 

সাপে কাদে মন পাণ 

হৃদয়ে বিধেছে থর বিচ্ছেদের বাণ। 

তাহারি ' রণ, .. স্সীবন ধারণ, 

তানারি অদঞ্নে মরণ সমান । 

81219. পিলু বারোয়া। 

তার চাউনিতে প্রাণ চুর করে 

সঁপেছ্ি পাপ প্রাণ তোমারে । 

কেন করে বাবে চলে । 

কদরে আদরে রেখেছি যতনে 

যা ঘটে ঘটক এসবার ভাগো 

তবু নাহি হর্টিব রে॥ 

21220. খান্বাজ মিশ্র। 

যাও যাও সখি বলনা! “লনা পাঠক! লাগু ন্যোরিরে। 

আবা কা! করু সজনীরি নন্দলাল। বিনে চায়না, 

নহি পড়ে জিয়া রাগে 'ড়ায়ুরে। 

' কিসন মহারাজকে ফের দিয়ো আব বাত বানাস্ু রে। ও 

27521. কালেংড়া। 

জানিনা! হে তূমি কেমন ভালবান আমারে । 

যে করে জমা বউ মন বলিৰ ত1 কাহারে ॥ 

মঙ্গনের কুলবান সতত তাপিগ্ে প্রাণ, 

সম স্ভাপিক্মেছে গাজর দগ্ধ করে আছাছে ॥ 



দি টকিং মেশিন এপ ইঞ্ান ই কোং। ৫৭ 
সপ 

পপ উপ 
সে শপ » ৯ হস সস 

শত পপ শত শসা রইল 

দি ভিলা 381), সরলাম্ুন্দরী বাইজি । 
21222. পিলু খাম্বাজ। 

তোমায় দেখিতে এসেছি প্রাণ । 
রবনা যাব এখনি কর নিরীক্ষণ ॥ 
এসেছি বহুদিন পরে, প্রাণ তোমারে দেখিবারে, 
দিনান্তে একবার দিয়ো দরশন। 

21224, ভৈরবী। 

আর কি জামার গোলাপগাঁছে ফুটবে গোলাপফুল। 
রস থাকিতে জল না৷ দিয়ে শুকিয়ে গেছে মূল । 

গোলাপ আমার তরুলতা, লভায় পাতান্ম গোলাপ গাঁথা, 
গোলাপ আমার হৃদে গাথা গোলাপ কাণের দুল ॥ 

21389, বেহাগ। 
কে জানে প্রেম তরুমূলে বিচ্ছেদ ভূরঙ্গ ছিল। 
লঘুপাশে বন্দি হ'য়ে শেষে প্রমাদ ঘটিল। 

হুখফল খাব বলে, গিরেছিলেম তরুমূলে, 
ইজঙ্গেরি কোপানলে দংশিয়ে দান করে 

21222, খান্বাজ। 

দিদিলো মেদিপাতার নখগুলোতে পরিয়ে দেনা । 
সোনেল! আলত৷ গুলে রাঙ্গা গালে মাখিয়ে দেন! । 

পানেছে কেওয়া খয়ের ছিয়ে প্রাণ-বধুয়া মঞ্জবে প্রাণে, 
বেদীতে ঝাপটা দিয়ে লচপচানি শিখিয়ে ঘেন!। 
টি ”শ পপ পসছহছ। ্ 

রি চুর. 
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এন, এন ঘোষ ও মস. বিনোদিনী । 
21858 

বুদ্ধদেব চরিত। 
সিদ্ধার্থ ও গোপা। 

 সিদ্ধার্থ। কতদূর ! কতদূর বিস্তার মেদিনী। 

পূর্বভাঁগে নবরাগে হেরিলে উষায়”_ 
সাধ হয় মনে, 

হেরিতে সে নরনারীগণে, 

তরুণ তপন যাহে প্রথমে জাগায়; 

আধার করিয়ে দূর কাঞ্চন কিরণ ; 

পশ্চিমে আরক্ত ঘটা নেহারি, প্রেয়সি 
অভিলাষী অন্তর আমার 

যেতে চায় দিন দেব সনে-- 

আমোদিনী কমলিনী যথা, 

হেরি পুনঃ প্রাণনাথে ; 

মনে হয় আছে কত নগরী সুন্দর, 
ধ্রধেকতনর! 

তোমায় আমায় যদি প্রিয়ে যাই, 



০ 

চকে ক বেত ০০ 

গোপা । 

দি টকিং মেশিন এও ইগডিয়ান রেক কোং । 

হেরি কত সুন্দর বদন,__ 

তালবাসি কত জনে ;-_ 

পক্ষভরে উঠি “শুণ্য'” পরে 
নিয়ে হেরি বিস্তার মেদিনী ; 

মনরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে বিজন প্রদেশে, 

বসি দিন শেষে-_ 

হেরি তারা-মাল! ফুটে একে একে । 

বন্ধ আছি প্রমোদ ভবনে,__ 

বিশালবিস্তার স্থান তোরণ বাহিরে ! 

প্রাণনাথ। একি ভাব তব? 

ছ্থপ্র হেরেছি প্রভাতে.__ 

কাঁপে প্রাণ স্বপ্ন-শ্ররি, 

তব ভাব ভেরিয়ে শিভরি 1 

ভাগো মম কি আছে ন! জানি । 

ভীষণ স্বপন ;-_ 

বহে যেন প্রবল পবন, 

কাপাইয়ে ধরণীরে ;-- 

কক্ষচ্যুত তারকা মণ্ডল 

রাজদণ্ ভগ্ন মহাবাতে, 

ভূমি নাই পাশে !-_ 

শয্যাপরে মুকুট তোমার ; 

নাহি তুমি পাশে 

হুতাশে কাপিল প্রাণ ! 
'এবে এভাব তোনার : 



সিদ্ধার্থ 

৬১ 
ঠা 

বেকা রেকর্ড গীতাবলী । 
ছি ও চলি তাত এসি এসি অসিত 

প্রাণ আর প্রবোধ ন! মানে, 

প্রাণনাথ 1 হর ভয় অবলার । 

ভাবি, পরিয়ে, এসেছি কি কাজে, 

কি কাজে কাটাই দিন ;-_ 
অজ্ঞান, আধারে রয়েছি সংসারে, 
কারাবাসে প্রফুল অন্তরে । 

বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা ! 

প্রাণ মম চায়, 

ধরা'পরে আছে যে যথাক্স, 

ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন ৷ 

বন্ধু মম পশুপক্ষীগণ ! 

ধরার রোদন নিবারণ হয় সাধ ! 

তুমি মম জীবন সঙ্গিনী ; হও ধর্ম-সহায়িনী ; 

তিমিরে রাখিতে আর যত্ব নাহি কর। 

উধাও-_উধাও 

ধায় প্রাণ ত্রহ্ধাণ্ড ব্যাপিয়ে ? 

ক্ষুদ্র এই প্রমোদ আগারে, 

কেমনে প্রফুল্ল রব ? 

শুন সুবদনি ! 

মহাছ্ঃখে নিপতিত প্রাণী, 

অসহায় নাহিক উপায়; 

কেবা মুখ চান্স! 
«এ খেদ এ প্রাণে নাহি ধরে ! 

স্বার্থ ভূলি, সতি, 



২ 
মার বযেতেও 

গোপা । 

দি টকিং মেশিন এগ ইগ্ডিয়ান- রেকর্ড কোং 

মহাত্রতে পতিরে উৎসাহ দেহ। 

লয়ে তব অন্ুমতি-_ 
জীবের ছূর্গীতি দূর করি চক্্রাননি ! 
্বার্থ-অর্থ সকলি হে তুমি ; 
তব অনুগামী দাসী । 

তব কার্য্যে বিরোধী না হব; 

তব স্থথে স্থুখী-_ - 

তুমি নাথ অস্ুপী যাহায়, 
কিবা সুখ তাহে মম | 

এইমাভ সাধি গুণ-নিধি, 

আশ্রিতে ঠেলন। পায় । 
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বাবু প্রবোধচন্দ্র বোন ও মিস সরোজিনী। 
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তারাবাই। 
তমস .ও পুবীরাজ। 

তমসা । একি! একি! কে' করিল ইহা! !. পৃর্থী তুই? কি- 
করিলি পৃথশী? 

পৃথণী। পূজা দিলাম কালীর । 

তমস।। দিয়াহ কালীর পূজা !_দাওনাই কালীর পুজা পৃর্থী। 

করিয়াছ মোর সর্বনাশ। নিষ্ঠর?-জানিস্ পৃ্ণী, 

কে সারঙ্গদেব ? | 

পথ । চিতোরের রাজবংশে জন্ম তাঁর জানি, পূর্বর-চিতোর- 

অধিপতি “ লক্ষের ” সন্তৃতি । 

তমসা । হাঁ পৃ! কহি তবে কলঙ্কের কথ! আমার! 

সারঙ্গদেৰ সন্তান আম|র | 

পুথী। তোমার সন্তান ? 

বুমস। | সত্য আমার সন্তান। কিন্তু- কিস্ত,- 

নহে তার পিতা হুর্য্যমল । 

পূথী। কি কহিছ উন্দাদিনী? 
তমসা। নহি উন্মাদিনী ! 

কর রাষ্ট্র, পৃথী, এই কলঙ্ছ কাহিনী 

নগরে নগরে। আর করিনাক ভয়। 

 গিষ্নাছে সর্বস্ব । ভয় করিব কি হেতু! 

হারিছ জে 



৬৪ দি উকিং মেশিন এণ্ড ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোং । 

যার কিছু রাখিবারন আছে বিশ্বতলে, 

সেই ভয় করে। অন্য মামার নিকটে 
এই বিশ্ব মরুভূমি ! এই চিত্ত হ'তে 

দুখ-দুংখ-আশ প্রীতি গিয়াছে ধুইয়।, 

এ মহা-প্লাবনে । আর কারে নাহি ডরি-- 

এস এস প্রলয়ের মহাদীপ্তি তবে-_ 

জ্বল. জ্বল ! দগ্ধ কর, ভম্ব করে দাও। 

( উন্মাদবৎ নিষ্কান্ত )। 

পৃথথণী। (তস্তে যুখাবরণ করিয়া ) 

নারি ! ইহা কি সম্ভব । জায়। তুমি অবিশ্বাসী ? 

নারি ! নারি !কি করিলে কি করিলে তুমি : 

তুমি যদি সতীধর্শে দাও জলাঞ্জলি, 

সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হবে, 

তুমি যদি অবিশ্বাসী, 

কে কাহারে করিবে বিশ্বান এ বিশ্বতলে 2 

আহারে বছিবে বিষ; উপাধান তলে 

লুকায়িত ছুরী ; গৃহ্ী হইবে সন্তাসী । 

বাহিরের কর্ধ-ক্লাস্তি হইতে মনুষ্য 

আসে শ্বীরগুহে, ধোত করিতে প্রতাহ 

প্রেয়সীর স্সিগ্প্রেমে সর্ব অপমান 

সর্বভঃখ সর্ধপাপ ? দেখে বদি আমি 

শুষ্ক সে নির্যর” নর কোথায় যাইবে? 

--পবিত্র বন্ধন সব যুছিয়া যাইবে 

সংসার হইতে )-_-পিত। হবে পুত্রহীন ; 



রামপাল, 

বেক রেকড” গীতাবলী। ৬৫. 
শি জপ পা সত ইস্ট ০ পি পর্ব হস 

এসি 

ভ্রাতা ভ্রাতৃহীন, বন্ধু 

বন্ধুহীন ; ঈর্্যায় সন্দেহে বন্দে, সদা 
হইবে গৃহীর গৃহ ভগ্স্তপ, 
মহা! একাকার মহামরুভূমি । 

11/.5 91805চ5. গায়ক। 

|] 15, 110101101 মিষ্টার কে, মল্লিক। 

21988 

নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাদিও। 

জামি দিবানিশি হেখায় বসে আছি, তোমার যখন 

মনে পড়ে আসিও | 

আমি সাঁরানিশি তোমার লাগিয়া, 
রব বিরহ শয়নে জাগিয়। ঃ 

তুমি নিমিষেয় তরে প্রভাতে এসে, মুখপানে চেয়ে হাসিও । 

ভূমি চিরদিন মধুপানে, চির বিকশিত রনস্ফুবনে, 

ববেও হনোমত পথ ধরিয়া, নিজনখলৌর ভাসিও ৪ 
ভগজ্ভাররিও 



০১ 
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দি টকিং মেশিন এও ইত্ডিয়ান রেকড” কোং । 

বল কেন মন দিলে। 

মন প্রাণ দিয়ে শেষে পায়ে ঠেলিলে ॥ 

ভালবাসিব বলেছিলে প্রাণ, শেষে তুমি করলে অপমান, 
আশ। দিয়ে নিরাশ ক'রে আনায় ভূলিলে ॥ 

১. 93. 3010. বাবু এন. বি, গুপ্র। 

আগার পরাণ ঘাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো । 
(তাম৷ ছাঁড়। আর এজগতে “মার কেহ নাই কিছু নাই গো! ॥ 

তুমি ছঃখ যদি নাহি পাও. যাও সুখের সপ্ধানে যা, 

আমি তোনারে পেয়েছি জদয় নাঝে, আর কিছু ন।হি চাই 

আমি "তামার বিরহে রঠিন বিলীন, তোমারে করিব বাস, 

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাগ, 

বদি শ্লার কারে ভালবাস, যদি আর ফিরে নাহি এস, 

কমি হাছ। চাও ছাই যেন পাঁও, আমি বেন ছঃখ পাইগোঃ 

80428 
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, 
তুমি আমার নিভৃত সাধনা, 

' মম-বিজন-গগন-বিহান্সী ! 

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 
(তোমারে করেছি, রচন! ! 



বেক! রেকর্ড গীতাবলা |. . . ৬৭ 
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89491 

তুমি আমারি, তৃমি আমারি, 

মম-বিজন-দীবন-বিষ্বরী ! . 

মম-হদয়'বক্ত-বাগে 

তব চরণ দিয়েছি রাতিয়ী 

মম-সন্ধ্যা-গগন বিহারী ! 

তব অধর এঁকেছি স্ুধ। বিষে মিশে 

মম নুখ ছুঃখ জণঙ্গিয়! | 

তুমি আমারি, তুমি আমারি. 
মম-বিজন-স্বপন-বিহাঁরী, 

মম যোহের স্বপন লেখ! 

তব নয়নে দিয়েছি পরারে 

অঙ-যুগ্ধ-নয়ন-বিহারী । 

মম সঙ্গীত তব তঙ্গে অঙ্গে, 

দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে, 

তুমি 'আমারি, তুমি আমারি, 

মন-মোহন-মরণ-কিহারী। 

ইমন পূরবী-_-একতাল। । 

রূপসী পল্লীবাসিনী । 

শূণ্য ঘাটে কেন একাকিনী সহাসিনী 
জেরিছ গঞ্জে, . কত বিরঙ্গে, 

পায়ে পড়ে তরঙগিনী ॥ 

উড়ে অঞ্চল এলোকেশ রাশি, চঞ্চল জল উঠে কল হালি, 



৬৮ দি টকিং মেশিন এও ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোং 

উলসি বিলঙ্গি নাঁচিছে কলসি, 
৬ব সোহাগে সোহাগিনী ॥ 

শ্রা্ত ধেন্গ গেল ঘরে ফিরে, : 

বেলা গেল ডেকে চলে পাখী নীড়ে, 

তীরে নীরে ধীরে ধীরে, 

বিছালে! শয়ন নিশিখিনী ১ 

বাজিছে শঙ্খ ওই খাঁনে খানে, জ্বলে দীপমাল! গগনে ভবনে, 
ধার আলর়ে, যাও দীপ লয়ে, 

নুপুর বাজায়ে রিনি ঝিনি। 

30494 

আমার অনেক দিয়েছ নাথ আমার বাসনা তবু পুরিলন! । 

দীন দশ। ঘুচিলন! অশ্রবারি মুছিলন৷ 

পতিত প্রাণের তৃষা মিটিলন! মিটিলন! । 

দিয়েছ জীবন ধন, প্রাণপ্রিয় পরিজন, 
ন্ধান্সিগ্ধ সমীরণ নীলকান্ত অস্বর শ্বাম-শোভা-ধরণী ॥ 
এত যদি দিলে সখ! আরে! দিতে হবে হে। 

তোমারে পেলে আমি ফিরিবন! ফিরিবন! ॥ 

20482 

উঠ গো ভারত লক্ষ্মী । 

উঠ আদি-জগত-জন-পৃজ্যা ! 

হুঃখ দৈস্ভ সব নাশি, 

কর দুরিত ভারত লজ্জা, 



বেকা রেকড” গীতাবলী 
2455553 

ছাড়গে। ছাড় শোক-গয্যা, 
কর সজ্জা, পুনঃ কমল-কনক- ধন-ধান্যেগ। 

জননি গো লহ তুলে বক্ষে, 
সাস্ন-বাস দেহ তুলে চক্ষে, 
কাদিছে তব চরণ-তলে, 

বিংশতি কোটি নরনারী গো। 
কাণডারী নাহিক কমলা, 
ছুঃখ-লাছিত ভারতবর্ষে, 
শঞ্ষিত মোরা সব ঘাত্রী, 
কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে 
তোনার অভয়-পদ-স্পর্শে 

শব-হষে, পুনঃ চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে, 
জনশি “গ লহ তুলে বক্ষে; ইত্যাদি 
ভারত শ্খান কর পূর্ণ, 
পুনঃ কোকিল-কুজিত-কু্জে, 
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, | 
কর পৃরিত প্রেম-অলি গুলে 
দুরিত কর পাপ-পুষ্পে, তপ-পুঞে, 
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে, 
জননি গো ইত্যাদি। 

৮৯ 



ণ৩ দি টকিং মেশিন এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেকড” কোহ। 
মিজি 

1৯৮০০ 1300. | বকু বাবু । 

90952 

খাঁচার পাধী গেল উড়ে থুয়ে ছুটো লম্বা ঠ্যাং । 

সেয়াল গুলে! ডাকছে খেয়াল তান ধরেছে কোল! ব্যাং । 

এমনি করে প্রেম করে সই, 

ডাঁল দিলে ডাঁলন। দিলে, দিলে নাক শুধু দই, 

তাইতে এবার গাজন বন্ধ, চড়ক তলায় ছ্যাডাং ড্যাং ॥ 

20224 

পাঁচশ বছর এমনি করে আছি সয়ে সমুদায়। 

এইটি কি আঁর সইবে নাকে! বুঝাবে কি জুতার ঘায়॥ 

এট! নিয়ে মিছে ভাব, দিবি ছুঘা দেন। ব:বা, 

ছুঘা বেশি ঢুঘ। কমে, এমন কি আসে যায়। 

তবে কিন। জুতোর গুতো! হয়ে গেছে অনেক বার, 

একট! কিছু নৃতন রকম করলে হ'ত উপকার, 

ধরন। যেমন ব্যাট! বলে, দিলি না হয় কানটা মলে, 

জুত'র গোটা, খেয়ে ঘাটা, পড়ে গেছে সকল গায_ 

তোরাই রাজ! তোরাই মনিব, মোর: চাকর মোরা পর, 
মনে করিস দাদা এটা, তোদের বাড়ী, তোদের ঘর, 

মোরা ব্যাট মোর! পাঁজি, যা বলিস 'তাই আছি রাজি, 
রাজার নন্দিনী প্যারি যা বলিন তাই শোভা পায়। 



বেক! রেকড”গীতাবলী 

19190145016 1101027 0101072066. 

বাবু ললিত মোহন মুখাজ্জি। 

সিদ্ধু যৎ__হোমীর। 

মিনতি করিহে কালাটাদ আমায় মেরোন। পিটকারী । 
আমি এসেছি যমুনায় নিতে জল ভিজে যাবে নিলাম্বরী ॥ 

শাশুড়ী ননদিনী,, সদ! প্রতিবাদিনী, 
কুল কলঙ্কিনী রাই কিশোরী,__ 

আমায় আজকের মত ক্ষমা কর শ্তাম, আমি কাল খেলবে হরি । 

ণ১ 

20388 

138০ 1)6)01107% 380) 13980101, 

বাবু ছিজেন্দ্র নাথ বাগচি। 
2038১ 

ভৈরবী মিশ্র-_দাদর। | 

আমি সাধু করে প্রাণ লুটিয়ে দিছি পায়। 
তুলে নেন আমায় সোনা অযতনে বিকিয়ে যাঁয় ॥ 

চুপি চুপি ছুটি কথা, শুন ডিয়ার খাঁও মাথা, 
প্রাণে প্রাণে হল গাথা, প্রাণ যারে চায় তারে পায় ॥ 

এ দেশে কে রবে, গঞ্জন। কে সবে, 

চল তবে দেশ ছাড়িয়ে যাই, 

ঘরে ঘরে ঘরে চল উচ্চস্বরে, 

ফীলাভ ম্পিচ করিয়ে বেড়াই, | 
জয় জয় জয় প্রেমিক প্রেমিকা, লিখিয়া৷ ধবজ] উড়াব তায়। 



৭২ দি টকিং মেশিন এও ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোং। 

20385 
ভৈরবী-_কাওয়ালী। 

_ মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে। 
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে বেড়াই আসে পাশে ॥ 

বল দেখিরে তক্ু-লতা।, জগত জীবন আছেন কোথা, 
পেয়ে বুঝি কোঁসনে কথ৷ তাই তোদের কুসুম হাসে । 

বল দেখিরে বিহঙ্গকুল, কার প্রেমে তোর! হয়ে আকুল, 
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে বেড়াস কাব উদ্দেশে । 

বল দেখিরে রদ্থাকর, সিন্ধুনাম ধরেচিস রত্বাকর, 
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নিত্য করিস উল্লাশে ॥ 

লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে, এমন প্রেমিক দেখিনারে, 
দেখা পেলে নুধাই হারে সে কেমন ভালবাসে । 

চ7151877 5113 072 £২5. গায়িকা ॥ 

11155, 101779077090. মিন রাণীল্বন্দরশী। 

৪1879 

কেনরে মন কিসের কারণ, ভাবগো তুমি পরের ভাবনা! ) 
পর কি কখন হয়রে আপন, অন্ গাঁছের ছল 

তন্ঠতে লাগে না ॥ 
প্রথম প্রথম বলে আকাশের চশদ, 

এসো পরি গলে ওয়ে সোণার- চাদ, 
বিধুমুখের হাসি। তুষি কর খুসি, 
হুদিন পরে কেউ আর-খু'জ.বেনা ॥ 



বেকা রেক্” গীতাবলী । | ৭৩ 

81948 

বধু দেখা দিয়ে প্রাণ নিয়ে কোথা পালাও | 
মন দিব প্রাণ দিব আর যাহা চাঁও 

তব প্রেম ভিথারিণী তোম! বিন! নাহি জানি, 
তোমারই অনুরাগিনী আমারে বাঁচাও ॥ 

91949 
নিতুই নিতুই নৃতন ফুলে মধুপানে প্রাণ ফে্ধায়। 
পুরাতনে চায়নারে প্রাণ বাসি ফলে কে মধু খায় ॥. 

কে আছে প্রেমিক হেতা, মাথা খাও কওন] কথা, 
দুরে ভ'তে চোখে দেখা দেওয়। কি ভাল দেখায়। 

71155. 1১011) 1১ 0110৮, মিম. পূর্ণকৃমারী | 

91994 

ও তোর শ্ীদাম সণা, পটেতে আকা তোর মাধুরী হেরে : 

. ও তোর প্রাণের স্থবল হয়েছে পাগল খুঁজিয়ে না পায় তোরে ॥ 

. €তোর মা নন্দরাণী করে নবনী বেড়ায় ব্রক্ের ঘরে ঘরে । 

ও তোর নন্দ পিত! জেলেছে চিত! প্রাণ ঘুচাবার তরে ॥ 

ও তোর কমলিনী, অনাখিনী, পাগলিনীর মত। | 

হা কফ, হা কৃ বলে কাদিছে অবিরত ॥ 

ধনি কেঁদে মরি হে আর কি বেঁচে আছে যমুনার তীরে। 

ও তোর চন্ত্রাবলী ই্রীহরি বলি ধরি সথি তারে তোলে। 

ভিসির 



ণ৪ দি টকিং মেশিন এও ইগ্ডিয়ান রেকর্ড কোং । 

21987 

কাল বরণ কোথা লুকালি মা কালী । 
চতুভূ্জ তেয়াগিয়ে দশভূজ্জা হলি | 

কাল বরণ ছিলি কালী, সোণার বরণ কেন হলি। 

কি লাগিয়ে নল মা কালী কেন রূপান্তর হলি ॥ 

স্বরূপেতে বল মা উমা তুই কি আমার কাল স্যাম] । 

অন্তরেতে এই ভাবন। (পাছে।-পরের মাকে মা বলি॥ 

[0155 :131)0500 13101071711 00851. 

মিন, ভূষণ কুমারী দালী। 
20388 

চন্দন-চর্চিত-নীল-কলেবর পীত-বসন-বনমালী । 

মণিময় কুগুল, ঝলমল-মগ্ডিত, গগুযুগাশ্মিতশালণ ॥ 

চক্মরক-চারু, ময়ুরশিখগ্ডক মগুল-বলয্িত-কেশম্ । 

প্রচুর পুরন্দর ধন্থরম্ৃ-রঞ্রিত মেছ্র-মুদির-সুবেশম্ ॥ 

শ্ামল-মৃছুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌর-ছুকুলম্ । 

নীল-নলিনমিব পীতি-পরাগ-পটল-তর-কলয়িত-মূলম্ । 

(শ্রক্ক) 
20342 

কাহ! জীবন ধন বৃন্দাবন প্রাণ, কাহ! মেরি হৃদয় কি রাজা । 

শৃন্ত হৃদয়পুরী আও আও মুরারী মোহন নাশরী বাঁজ| ॥ 
নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল, 

সাধকি সাগর হিয়াপর শুকায়ল, 



বেক! রেকড” গীতাবলী । ৭8 
শি ঠ ও পোস্টটি হি এিজিএ্িত 

শির তাজ মেরি শির পরে আজা, 
নয়ন! কি রোশনি নয়ন৷ ছোড়াকে, 
ঘুরত ফিরত কাহা! ফাকে ফণীকে, 

হা হা! প্রিয় বধু এ কোন সাজা! । 

(শরীক) 

81153 11020, মিন ফিরোজা ॥ 
20844 

নিপট কপট তুয়। শ্তাম হারে। 
রোয়ে রোয়ে মরি, তোহারি চরণ ধরি, 

আগুন! বিছাঁরি ছিছি তুহ! গুণধান। 
লাজ মান হরি, যষুন! পানিমে ডারি, 

বারি বারি করি পিয়াসে ফ.কারি ;- 
চোরা চিত মন চোরে ক্যায়সে নিবারি। 

কলিজে কাটারি হরি লিয়৷ তের! নাম ॥ 

(শ্রীকক) 

311১৪ 31211070877 মিস মলকাজান 
55 

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এলন। ৷ 

বুঝি কে প্রেমের ভোরে, বেঁধে রাখলে প্রাণ ময়ন! ॥ 

বল সখি কোথায় যাব, কোথা গেলে পাখী পাব, 

পুলিশে কি খবর দিব, বলত জানাইগে থান! । 

এমন ধনী কে সহরে, রাখলে আমার পাখী ধরে, 

দেখলে পরে মেরে ধরে, কেড়ে নিব আর দেবন|। 



৭ দি টকিং মেশিন এঞু ইঙ্ডয়ান রেকর্ড কোং 

80155 91711. মিস শিবি | 
20904 

কালাচশাদ চন চখদ চাদের বামে চাদবদনী দাঁড়ালে! । 

কত গরব ক'রে দাড়ালো, শ্তাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে দাড়ালো ॥ 

দাড়ালোরে বনোদিনী যেন কাল মেঘের কোলে দাড়ালো ৷ 

এমন চণীদ কেব। হয়, যে চাদে রাত্র পিবা সমান উদয়, 

চাদ বদন চান বদন .দুহু বদন শশী, 
দৌোহে চাঁদে একই হইল চাদে মেশামেশি। 

আধ গে গজনতি আব গলে দাঙ্গা, 

, আধ গোর ভেল আধ চিকন কালা । 

শ্তান শিরে মোহন চুড়। রাই শিরে বেণী, 
চূড়া করে ঝলদল রাধার বেণী ধরে ফণী। 

11155 11121), মিস কিরণ । 
20258 

আমার কাচা পিবীত পাড়ার লোকে পাকৃতে দিলে ন1। 

কোন্ আবাঁগী নজ্র1 দিলে পিরীত পোকার খেলে আর বাড়েন। । 

বিচ্ছেদ ছুরি কে হানিল, আগার হারে হরে নিল, 

আমার সাধের ভর! ডুবিয়ে দিলে (ও তার) ধর্মে সবেন। । 

আমারও সে ছিল তেমন, অশাধার ঘরের আলো! যেমন, 

কু-বাতাসে নিবিয়ে দিলে (ওসে। আঁম।র হতে দিলে ন।। 



বেক! রেকর্ড গিতাবলী ৷ ৭9. 

20266 

দিদি লাল পাঁখিট1! আমার ধরে দেন! রে। 

পালক ছিড়ে রাখব তারে হৃদয় মাঝারে ॥ 

খাওয়াব হুধে ছোল।, একবার একবার দেবে দোলা, 

আমি যতন করে রাখব তারে হৃদয় মাঝারে । 

81158 13001) [)৯১%, মিন বেদান! দনী। 

80302 | | 
আছ্ু রজনী হাম ভাগে পোঁহায়িনু, 

পেখণু পিয়! মুখ চন্দা। 

জীবন যৌবন সফল করি মাঁনিনু. 

দশ দিস ভেল নির মন্দা ॥ 

আহ্ু, ম্জু গেহ গেহ করি মানিনু, আছু মন্গু গেহ হ'ল দেহ 
আজু বিধি মোরে অধুকুল হাঁদত টুটল সব হাদি দেহ॥ 
সই কোকিল অঞ্বলেকু ডাকেউ লাখ উড়ার় পখ চন্দা। 

পাঁচ বানি অব লাখ লাখ হউ মলয় পবন বহে মন্দ! | 

( প্রমোদ রঞ্জন ) 

0301 
অনুগত জনে কেন কর এত বঞ্চন।। 

(বখন তুমি) মারিলে মারিতে পার তখন রাঁখিলে কে করে মানা ॥ 

করে থাকি অপরাধ, প্রেম ডুরি দিয়ে বাধ, 

আমায় বিন! অপরাধে বধ, এই কিরে তোর বিবেচন! ॥ 

হা 



৮ দি টকিং মেশিন এগু ইগিয়ান রেকড- কোং । 
সর ও পি তা আজ ১ নি এস সই, পা, পা এ, এও এন ইরানি ৭ ০০ 

1590 

তোরা কে মাল! নিবি আয় । 

নৌঁট! কাটা টাটকা তোল! ফোটা ফলে মন ভোলায়, 

কত নবীন বধু লোভে পোঁড়ে নলক নাড়। খায় । 
কত ফচুকে ছেড়া মুচকি হেসে ওপর চোখে চায় । 
তাদের প্রাণ আঁই ঢাই, আপদ বালাই অমনি চলে যায়। 
কিনলে মাল! হুড়কো সারে, হারা পতি ফিরে পায় ॥ 

( একাদশ বৃহম্পতি ) 

20230? 

ভালবাসি ব'লে আমারে কাদাঁও সতত প্রাণ । 

দয়াময়! নাহি কিরে তোর হোলিরে পাষাণ & 

দিলি যে দুংখ হৃদে রইল গাঁথা তাহারে বেইম|ন, 
জদিনিধি প্র/ণনিধি রীতি নীতি বিধান, 

আগে মন নিয়ে প্রাণে মার কররে ভায়রাণ । 

80185 01790917012, মিন. চারুবাল]। 

207 
' ম্মশান ভাল বাঁসিস বলে শ্বাশান করেছি জদি । 

শ্শান বাসিনী শ্যাম! নাঁচবি বলে নিরবধি ॥ 
আর কিছু নাই মা চিতে, চিতের আগুন জলছে চিতে, 

চিত! ভম্ম চারিভিতে রেখেছি মা আনিস যদি । 

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, ফেলিলে চরণ তলে, 
নেচে আর মা তাঁলে ত!লে, দেখি মা নয়ন সুদি। 



বেক! রেকর্ড গাতাবলী। | ৭৯ 

2018 

মধুর বসন্ত ফুটন্ত ফলে সোহাগে হাপি হাসি, 

মধুর কাল চলে রে 

গাঁহিছে কোকিল, বস্কারে অলিকুল, ক ৃ 

আকুল বেদন। তার ফ্লেরে জানায় রে। 

যত দিন মধু আছে তত দিন বধু কাছে, 

মদুহীন বাসি ফুলে কেবা তারে চায় রে। 

লম্পট শঠ জনে কেব! প্রাণ দেয় রে 

20352 

বিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি। 

ভাঁই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, 

তৃষিত আঁকুল আখি ॥ 

জাগবণে তারে দেখিতে ন1 পাই, থাকি স্বপনের আশে, 

ঘুমেরি আড়ালে যদি দখা পাই 

বাঁধিব স্বপন পাশে 

এত 'ভালবাসি এত যারে চাই 

মনে হয় না “তা সে যে কাছে নাই, 

বুঝি বা আমার এ আকুল আহবগ তাহারে আনিবে ডাকি ॥ 

11155. 10700041771, মিস. কুমুদিনী । 
20১74 

এখন তরীতে আছে স্থান । 

চুটে এস উঠে এদ এই বেলা পাশে বস
 কর না জীবন অবসান 

দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙ্গে ঢেউ তুলে, 

কুলে কুলে বাঁধা কত ভান। 



৮০ দি টকিং মেশিন এগ্ড ইও্ডয়ান রেড” কোং। 
৬১১০১১১১১১১ “চা নাচএনিই, রনী এ ও 

সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে, 
আকুল-পিয়াসে ঢেউ জলে মাখামাধি প্রাণ ॥ 

(প্রতাপাদিত্য ) 

20390 

 আরত বরজে ফাবন! ভাই যেতে প্রাণ নাঠি চার । 

ও ভাই ব্রজের খেলা ফ.রিয়ে গেছে তাই এসেছি মধুবায় 

ম! পেয়েছি লাপ পেযেছি, ছেলে খেলা ভুলে গেছি, 

ও ভাই তোমর! কন না বলে ভাই ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায় ॥. 

এই চূড়া, নে, এই ধড়া নে, জন্মের মত বিদায় দে ভাই 

ও ভাই আমার মত বাঁক! হয়ে লীড়িও কদন তলায়, 

ননী খেয়ে! গোঠে যেও প্রেম বিলাই ও গোপিকায়। 

বাজিও বাশী বাশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ ছুড়ায় ॥ 

20229 

বহুদূর হ'তে এসেছি বধু বারেক ফিরিয়ে চা9 তে। 

বহু আশা প্রাণে পুরেছি বধু আর কেন চলে যাও হে। 

হৃদয়ে রেখেছি প্রেন সরোবর, হাসির কোমল তায়, 

আদর হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে নাখাব শিকর গার ? 

কতই করিব খেলা, প্রাণে দিব আশা, 

বুকে ভালবাসা, করিব পীরিতি মেলা, 

অগাধ সোহাগ রেগেছি বধু. একবার নিয়ে লও তে ॥ 

(প্রমোদরঞ্জন ) 



বেক রেকড গীতাবলী। : . ৮২ 
চি ০ পা সপ আপ পম 

20817 
যাই গে! এ বাজায় বাঁশী, প্রাণ কেমন কুরে )' 

একল। এসে কদন তলার দাড়িয়েছে আমার তরে ॥ 

যত নাশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়, 

পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ; 
ন। গেলে সে কেঁদে কেদে চলে বাবে মান ভরে ॥ 

(বিদ্বমঙ্গল ) 

20319 
গা মেঘ ছড়িয়ে দেহে আকাশের গায় । 

স্ব্য মামা ডূবু ডুবু বাঙ্ছা মেঘের গায় ॥ 

বকে কাকে উড়ছে পাখি গুলি, 

নাড়ছে গাথা কুচ কিপি কিলি, 

(ভি পিউ নিট নিট চায়, ছাড়হে পাখা কুরফুরে হাওয়ার ॥ 

20324 

নোবি ভাঙগ দিয়। আন্তান।। 

ছিপ ওটাঁয়েকে চল মেরি ভান ঝুট আবি পত্তন! ॥ 

নায় হো গোরি, ধাউল নেহি, 
জিস্নে মূল ওভি লুটনে, হরদম ছুটনে, 

লোকসান এহি বিলকুল, 

পাহা যহরৎ বাঁদসাই সওগাদ « * মটর দানা 

( জুগিযা) 



৮২ দি টকিং যেশিন এও ইও্ডয়ান রেঞ্র্ড কোং । 

00710, কামক। 

৪]. 0019০] 0118100) 511101)0 17, 

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দিংহ রায়। 
91764 মু ২ 

মাতালের ভিঃ পি£তে আম! । 
এই ভাই তো মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফিরে আল্ছে ; যেখান 

থেকে রোজু বাড়ী আসেন, অর্থাং আড্ডা থেকে, কিন্বা ডেড়া 
যাকে বলে। সেখান থেকে গাড়োয়ান ব্য।টার প্রত্যেক দিনই 
বমাল বাড়ী পাওয়া যায়। সে ব্য/টা জানে কি না? সে ঠিক 
মৌতাত হয়ে যার, বাব:! যেমন-__হে-+বানরকে আফিং 
খাওয়ান আর কি! ব্যাটাকে আফিং খাওয়াও. “স যেখানেই 
চর্তে থাক, সে শ্যালা আফিংএর সময় ঠিক আঙদবে। সে-- 
গাড়োয়ান ব্যাটার ঠিক তেমনি সময়ে এসে ভাঁঞজির হয়েছে) 
যেদন মাতাল তয়ে বেরিয়েছে, অমন “ভছুর, হাম হাজির 
হায়।” “এই যে কুছ, পরুরওয়। নেই__চ'লে আ৪ 1৮ 

গাড়িতে চড়েছেন_-এই টা অর্ডিনারি নয়, সেকেও ক্লাস, 
বলে সেই গাড়িতে চড়েছেন; কাজে ভাঁনল! গুলে। বড়; 
জান্লার ভিতর দিয়! হাতটি গলিয়ে দিয়েছেন ; নাঁথাটি গলিকে 
দিয়েছেন) লুর হুর ক'রে মাণার হাঁছয়। লাগছে; কাছেই ঘুম 
এসে পড়েছে । মাতালের দস্বর হচ্ছে বোধ হয় অনেকেই এর 
মধ্যে জানেন_-যে বেশী পরিমাণে মাতাল লে মাথায় একটু 
খানি গোলাপ, কিম্বা! সাদা জল, কিন্বা বরক জল দ্দিছে এতটু 
হাওয়া! করতে পারলেই প্রায় £০9এ 8166]) হয়ে যায়। সেই 
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জন্যে হাওয়৷ লেগেছে, আর ঘুমও এসেছে। বাড়ীর কাছ পর্য্যস্ত 

যখন এয়েছেন তখন পুরে! নিদ্রা--সপাট ঘুম বাবাপর্ণ বাড়ীর 

কাছে এসে- তখন, শুয়ররা পাকে পড়লে যেমন ঘোঁপ, খোঁপ.. 

করে, ঠিক সেই রকম নাক ডাকছে; আর বাড়ীর কাছে এসে 
গাড়োয়ান নামিয়ে দিচ্ছে-_-“ও বাবু, বাবু! আরে উত্তারো-_ 
বাড়ী পর এলাহো” এই রকম ডাকাঁডাঁকি কোর ছে, আর তিনি 
মাতালের স্বরে দারোয়ানকে ডাকছেন “আ্যাই, দারোয়ান ! 

এই দারোয়ান ! দার.-রওয়ান ৮ 
আমার খুড়ি ওর উপর কিছু চটা ছিল? স্টবার কাঁরণ যে 

মুড়ির নিজের ভাইপো আছেন, আর ইনি বাবুর ভাইগো-- 

সম্প্ভি পাবেন ? কাজেই চটা ; তারপর সেই দিন আবার হাতে 

_বমালে পেয়েছেন । শনিবারে খুড়ো বাড়ীতে 'ঠ1ঞ্রন, ইনি এই ' 

অবস্থ! দেখে গিয়েই খুড়োর কাছে একেবারে আর্ডি ক'রে 

ফেললেন “এ দেখছে! গা! বলে তবিশ্বাস কর না; তোমার 

তাইপোর একবার রকমটা দেখ। এই কি ভদ্রলোকের বাড়ী-_ 

না। চাষা-ন/ড়ী__রাত পুর নাই, তিনটে নাই, মাতাল ধরে-_ 
মুদ্দফরাশের মতন টানাটানি ! কি জ!লাতেই পড়েছি আর কি! 

গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছ! কোচ্ছে। 

বাবুর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে--“আরে, চুপকর, চুপকর, একি 

ব্যাপার ! সকলই বুদ্ধিমান, বুঝতে পেরেছি। এর ব্যবস্থা কোরে 

তবে কাল আমি ক'লকাতায় যাঁবো। হে গাড়োয়ান, উতার, 

কাণ পকড়কে উত্তার।” “হে বাবু! বাবু! উতার, আরে বড় 

বাবু বৈঠা হো__আরে উতর” * * * * “না, বলছি 

বাবা আমি ভিঃপিঃতে এসেছি ।” 

০০ 
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9), 09008] 010900 9110)79, & 
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শীযুক্ত গেপালচন্দ্র সিংহ ও 

জরীযুক্ত কাশশীনগ্্ধ চট্োপাধ্যার ! 
( কইতে ছুপ্পের কথা ) 

১ম. সথা। বড় লজ্জার কথা, বড় স্বণার কথা? সেই জন্যেই 
আমি আপনার কাছে বলতে পারছিনে্। সখা! এক 

আশ্চর্য্য কথা শুনে অবধি আমি বড় মর্খে ছুঃখিত আছি। 

২ -_প্রিয়ে, কিসের ছুঃখ ! কিসের লঙ্জ! ! যা , সামার 

ধ্রীকাশ ক'রে বল; আমি যেমন “৫ গীরি তার 

প্রভীকার করবই করব' 
১।-_সথা ! এ বড় আশ্চর্য্য কথা ; আমি আপনাকে বলেছিলুষ ৷ 

২য়।-_ বল প্রকাশ কল্প বল প্র্িয়ে ! 

( গান ) 
হায় হায় কইতে হুঃখের কথা প্রাপ ফেটে গেছে; 

মুখ ফুটে বলতে, মনের মাঝে 

, কি আছে না না আছে। 
ছি, ছি) ছি মরি লজ্জায়, একথ! ন! কহা যায়, 

| প্রাণ যায় মান যায়, রেখে! মানদায়, 

হায় কি বলব বিধাতায়, হায় কি বলব বিধাতা, 

জর জ্বর হলেম তায়, 

কাটা ঘায়ে হুনের ছিটেয়। 



তাং : 

আন ধন 

তা টিপি ৩. জ দীন্ুযথ দোষ। 
ঠা 

...। চন 

এব ধা মানি বে খাপ চুঃখ দেওয়া ঢাল নয়। 

রি ওগো ছুঃধ দেও! ভাম নয়। 

27 গগে মতা কুঃধ দিলে গর 
ও খে রখ দিলে গরে, 

: নখ দিল রে 

প্রাণে ছ:খ পেতে হা | 

রঃ . এগে। ধারে ভানবাসি বত 

| দুজন নাধ) 
| নাং. এও মোরে জবি, রে 

রি জন্যে 




